บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ กำรให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ พือ่ เข้ ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร

สำหรับกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น มี สิท ธิ เสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ คคลที่ มี คุณสมบัติเพื่อเข้ารับ การพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีในการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน บริ ษทั ฯ จึ งได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการ
ประชุมและและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5%) ของทุนชาระ
แล้ว ณ วันสิ้นรอบบัญชี
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุน้ เช่น ใบหุน้ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น
2. กำรเสนอวำระกำรประชุม
2.1 ผูถ้ ือหุ ้น ต้องกรอก “ แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 ” และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กาหนดและส่งถึงเลขานุการบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้
พิจารณากลัน่ กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2.2 เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
2.2.1 เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (1) รวมถึง เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบี ยบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่ กากับ
ดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.3 เรื่ องที่ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสื อ เชิ ญ
ประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้
2.4 เรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ จะแจ้งเป็ นเรื่ องเพื่อ
ทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย

3. กำรเสนอชื่อกรรมกำร
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติตอ้ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผูถ้ ือหุน้ ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ” และลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐาน พร้ อ มแนบเอกสารหลัก ฐานที่ กาหนดและส่ งถึ งเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เพื่ อ ให้
กรรมการอิสระพิจารณากลัน่ กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
3.3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัดกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
3.3.2 มีความรู ้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
3.3.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
3.4 บุคคลที่ ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบี ยบวาระการประชุมโดยจะแจ้งใน
หนังสื อเชิญประชุมว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้

____________________________
(1)
เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
(1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ ง (ผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั )

(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิ จารณาแล้วในรอบสิ บ สองเดื อนที่ ผ่านมา และเรื่ อ ง
ดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ ง
ในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
(5) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

เอกสำรแนบ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอวำระกำรประชุ มสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2562
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) จานวน ........................................... หุน้ อยูบ่ า้ นเลขที่ ................ซอย........................................
ถนน ........................................... ตาบล/แขวง ................................................. อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด ....................................... โทรศัพท์...................................................... โทรสาร ......................................................
E-mail (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ดังนี้
เรื่ องที่เสนอ: .......................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….………...............………………...……
……………………………………………………………………………………………………...............………...…………
……………………………………………………………………………………………………...............………...…………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จานวน ......................................................................................... ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม
ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหุน้
(............................................................)
วันที่ .....................................................
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ ใบหุ ้น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดื อน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน / หนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดิ นทางที่ ยงั ไม่หมดอายุ และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อตัว ชื่ อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
รับรองสาเนาถูกต้อง กรณี จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วน (แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ)

เอกสำรแนบ

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหำชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพือ่ รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็ นกรรมกำร
ในกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................................... เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั วโรปกรณ จากัด (มหาชน) จานวน ............................................ หุน้ อยูบ่ า้ นเลขที่ .................ซอย.....................................
ถนน ................................................ ตาบล/แขวง .............................................. อาเภอ/เขต ...................................................
จังหวัด ............................................ โทรศัพท์....................................................... โทรสาร ........................................................
E-mail (ถ้ามี) ........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………....................................………………….……..
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั วโรปกรณ์ จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการและยินยอม
ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผูถ้ ือหุน้
(..........................................................)
วันที่ .....................................................
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1. หลักฐานการถือหุ ้น ได้แก่ ใบหุน้ หรื อหนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดื อน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน / หนังสื อเดินทาง ที่ยงั ไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสื อเดิ นทาง ที่ ยงั ไม่หมดอายุ และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
4. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นมี การแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อตัว ชื่ อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุ ณสมบัติของผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัตการศึ กษา
ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริ ษทั ที่บุคคลดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการจานวนหุน้ ที่ถือ
อยูใ่ นบริ ษทั ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษทั ที่อยูท่ ี่ติดต่อ
ได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา รวมทั้งหนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
เป็ นกรรมการบริ ษทั หากได้รับการคัดเลือก

