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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของบริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน)  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

              ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัอนัเป็นนโยบายที่ส าคญั
ในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษทัสาลี่ คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จึงเปิด
โอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัฯ  เสนอเร่ืองเพือ่คณะกรรมการบริษทัฯ  พจิารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
และ/หรือ  เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ  เป็นการล่วงหนา้  ส าหรับการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560  
และเพือ่ใหก้ารปฏิบตัมิีความโปร่งใส และเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ  อยา่งแทจ้ริง คณะกรรมการบริษทัฯ  จึงได้
ก าหนดขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ในการพจิารณากลัน่กรองระเบียบวาระการประชุม  และ/หรือ  การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ  
ที่ผูถ้ือหุน้เสนอ  ดงัน้ี 

ข้อ 1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 
             ผูถ้ือหุ้นที่จะเสนอเร่ืองเพื่อคณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
ประจ าปี และ/หรือ  เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถ้ือหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อย
กวา่มีสัดส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 500,000 หุน้  

1.2 ถือหุน้บริษทัฯ  ในสัดส่วนที่ก าหนดในขอ้ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอระเบียบ
วาระการประชุม  และ/หรือ  เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ  

ข้อ 2.  หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
      2.1  เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

(1) เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ  ขอ้บงัคบั  กฎและระเบียบต่าง ๆ  ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก ากบั
ดูแลบริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถ้อืหุน้ การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั 

(2) เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
(3) เร่ืองที่เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  
(4) เร่ืองที่เป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัต่อผูถ้ือหุน้โดยรวม 
(5) เร่ืองที่บริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
(6) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษทัฯ จะด าเนินการได ้
(7) เร่ืองที่ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้
(8) เร่ืองที่เสนอโดยผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 1 

      2.2  ข้ันตอนในการพิจารณา 
(1) ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตาม ขอ้ 1. ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษทั

โดยใชแ้บบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี (AGM.01) แนบทา้ยหลกัเกณฑ์ฉบับน้ี โดยให้
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จดัท า 1 ใบต่อเร่ืองที่เสนอ 1 เร่ือง ส่งให้กับบริษทัฯ ตามที่ก าหนดในข้อ 4 (1) พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพจิารณา  และหลกัฐานการถือหุน้บริษทัฯ  ตามที่ก าหนดในขอ้ 4 (2) 

(2) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบื้องตน้  หากขอ้มูลไม่ครบถว้นเลขานุการบริษทัจะด าเนินการแจง้
ผูถ้ือหุน้ใหท้ราบ หรือด าเนินการแกไ้ขก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ระเบียบวาระการประชุมที่ผูถ้ือหุน้เสนอ  ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 2.1 เวน้แต่ คณะกรรมการบริษทัฯ  
จะพจิารณาเป็นอยา่งอื่น ทั้งน้ี ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็นที่สุดเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ  จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ในหนังสือนัดประชุม
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

(3) เร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวนัท าการถัดไป
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านที่ www.saleecolour.com  และแจง้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อีกครั้งในวนัประชุม 

ข้อ 3.  หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ  
      3.1  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
           บุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษทัมหาชน 
           จ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงคุณสมบตัิ 
           ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(2) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกในความผิดเกี่ยวกบัทรัพยท์ี่ไดก้ระท าโดยสุจริต  
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  หรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหนา้ที่ 
(5) ไม่เคยถูกถอนออกจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังาน หรือผุม้ีอ านาจในการจดัการของหน่วยงานอื่น 
(6) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
(7) มีคุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบตัิอื่น  ทั้งน้ี ตามที่บริษทัฯ ก าหนด 
(8) ตอ้งอุทิศเวลาอยา่งพอเพยีง และทุ่มเทความสามารถอยา่งเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยถือเป็น

หนา้ที่และพร้อมที่จะเขา้ร่วมการประชุมของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
(9) ไม่กระท าการใดอนัมาลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในบริษทัฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอน

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ้ื่น 

(10)  กรรมการบริษทัฯ ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 3 บริษทัฯ 
(11)  กรรมการบริษทัฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 

เลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

      3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
(1) ผูถ้ือหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตาม ขอ้ 3.1 เพือ่เป็นกรรมการบริษทัฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลเป็น



3 
 

กรรมการ (แบบ AGM.02) แนบทา้ยหลกัเกณฑ์ฉบบัน้ี โดยใหจ้ดัท า 1 ใบต่อการเสนอช่ือกรรมการ 1 คนให้
บุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือลงช่ือยนิยอม และจดัส่งใหบ้ริษทัฯ ตามทีก่  าหนดใน ขอ้ 4 (1) พร้อมเอกสาร
ประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการท างานของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ
ขอ้มูลประกอบเพิม่เติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ (ถา้มี) และหลกัฐานการ
ถือหุน้บริษทัฯ ตามที่ก าหนดใน ขอ้ 4 (2) 

(2) เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบื้องตน้  หากขอ้มูลไมค่รบถว้นเลขานุการบริษทัจะด าเนินการ
แจง้ผูถ้ือหุน้ใหท้ราบ หรือด าเนินการแกไ้ขก่อนรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ  เพือ่พจิารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัถือเป็นที่สุด 

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ จะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2560  ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ 

(4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  หรือคณะกรรมการบริษทั

จะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือคณะ

กรรมการฯ  หรือในวนัท าการถดัไป พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ที่ www.saleecolour.com   และแจง้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อีกครั้ งในวนัประชุม 

ข้อ 4.  การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ  
(1) ผูถ้ือหุน้สามารถส่ง(แบบ AGM.01) และ/หรือ( แบบ AGM.02) ใหบ้ริษทัฯ อยา่งไม่เป็นทางการไดท้างโทรสาร

ที่หมายเลข 02-323-2610 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.mattana@saleecolour.com  ก่อนส่งตน้ฉบบั 
(แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) มายงับริษทัฯ ทางไปรษณียท์ี่ เลขานุการบริษทั เลขที่ 858 หมู่ 2    
ซ.1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2560 

(2) หลกัฐานการถือหุน้บริษทัฯ ที่ตอ้งน าส่งพร้อม (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02)ไดแ้ก่ กรณีที่ผูถ้ือ
หุน้เป็นบุคคลธรรมดาใหแ้นบหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติ
บุคคลใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (หาก
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งช่ือใน (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการฯ  
บริษทัฯ ผูถ้ือหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) ใหค้รบถว้นทั้ง 3 ส่วน
และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อืหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้
ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) และ
หลกัฐานการถือหุน้และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูถ้ือหุน้ทุกรายพร้อม
ขอ้มูลประกอบการพจิารณา (ถา้มี) จดัเป็นชุดเดียวกนัส่งใหบ้ริษทัฯ 

http://www.mattana@saleecolour.com/

