หลักเกณฑการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ดวยคณะกรรมการบริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่
4) เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผูถือหุน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
1. คุณสมบัติของผูถือหุน
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัทไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว
หรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน เชน สําเนาใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงสิทธิการถือหุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2. หลักเกณฑการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้เปนวาระการประชุม
• เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
• เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
• เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และเรื่องดังกลาวไดรับมติ
สนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการ
นําเสนอครั้งใหมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนในครั้งกอน
• เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่คุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือเสนอไมทัน
ภายในเวลาที่กําหนด
• เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท
• เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท
หรือเรื่องที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท
3. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
3.1 ผูถือหุนตองกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561”
(แบบ ก.) (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.smm.co.th) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเสนอโดยผูถือหุนหลาย
ราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบฟอรมชุดเดียวกันพรอมทั้งลงลายมือชื่อ
3.2 เอกสารหลักฐานที่ตองจัดสงพรอมแบบฟอรมในขอ 3.1 มีดังนี้
3.2.1 หลักฐานการถือหุน
สําเนาใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
3.2.2 หลักฐานการแสดงตน
y กรณีเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตั วประชาชน หรือบัตรประจําตั วขาราชการ หรือใบขับขี่ หรื อ
หนัง สือ เดิน ทาง หรือ ใบตางดา ว ที่ยัง ไม หมดอายุ พรอ มทั้ งลงนามรั บรองความ
ถูกตอง

y กรณีเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดย
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท (ถามี) พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดิน ทาง หรือ ใบต างดาว ที่ ยังไมห มดอายุ ของผู มีอํานาจลงลายมือ ชื่อ ดังกลา ว
พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตอง
3.2.3 นําสงเอกสารขอ 3.1 และ 3.2 ถึงบริษัททางไปรษณียลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 สงถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)
ชั้น 6 เลขที่ 459 ซอยลาดพราว 48 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
3.3 ขั้นตอนการพิจารณา
เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมวาระการประชุมที่ผูถือหุนเสนอ ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
4. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
4.1 ผูถือหุนตองกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทประจําป
2561” (แบบ ข.) (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.smm.co.th) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเสนอโดยผูถือหุน
หลายรายใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบฟอรมชุดเดียวกันพรอมทั้งลงลายมือชื่อ
4.2 ใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อกรอกขอมูลใน “แบบฟอรมขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทประจําป 2561” (แบบ ค.) (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ www.smm.co.th) ใหครบถวน พรอม
ลงลายมือชื่อ
4.3 เอกสารหลักฐานที่ตองจัดสงพรอมแบบฟอรมในขอ 4.1 และ 4.2 มีดังนี้
4.3.1 หลักฐานการถือหุน
สําเนาใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
4.3.2 หลักฐานการแสดงตน
y กรณีเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตั วประชาชน หรือบัตรประจําตั วขาราชการ หรือใบขับขี่ หรื อ
หนัง สือ เดิน ทาง หรือ ใบตางดา ว ที่ยัง ไม หมดอายุ พรอ มทั้ งลงนามรั บรองความ
ถูกตอง
y กรณีเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดย
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท (ถามี) พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดิน ทาง หรือ ใบต างดาว ที่ ยังไมห มดอายุ ของผู มีอํานาจลงลายมือ ชื่อ ดังกลา ว
พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตอง
4.3.3 นําสงเอกสารขอ 4.1 , 4.2 และ 4.3 ถึงบริษัททางไปรษณียลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 สงถึง
เลขานุการบริษัท
บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)
ชั้น 6 เลขที่ 459 ซอยลาดพราว 48 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
4.4 ขั้นตอนการพิจารณา
เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมรายชื่อบุคคลและคุณสมบัติ ตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑที่บริษัท
กําหนด กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป

