หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่ อย
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้
ตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี รวมทั้งเพื่ อปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่ องสิ ทธิ ในการเสนอวาระของผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิ จารณาบรรจุเป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในวันที่เสนอวาระการประชุม
1.2 ถือหุน้ ของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
1.3 กรณี เป็ นผูถ้ ือหุ ้นหลายรายต้องถือหุ ้นของบริ ษทั รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั
2. เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม
2.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว
2.1.1 บุคคลธรรมดา
 แบบฟอร์มเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
 หลักฐานการถือหุ ้น เช่ น สาเนาใบหุ ้น หรื อเอกสารรับรองการถื อหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรั พย์
หรื อเอกสารอื่ นที่ แสดงสิ ทธิ การถื อหุ ้นจากตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษ ทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
 สาเนาบัต รประชาชน (ส าเนาหนังสื อเดิ นทางกรณี เป็ นชาวต่ างชาติ ) พร้ อมลงนามรั บ รอง
สาเนาถูกต้อง
2.1.2 นิตบิ ุคคล
 แบบฟอร์ มเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม ซึ่ งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
และลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
 หลักฐานการถือหุ ้น เช่ น สาเนาใบหุ ้น หรื อเอกสารรับรองการถื อหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรั พย์
หรื อเอกสารอื่ นที่ แสดงสิ ทธิ การถื อหุ ้นจากตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษ ทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี อานาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(สาเนาหนังสื อเดินทางกรณี ผลู ้ งนามเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูล้ งนามในแบบฟอร์ มข้างต้น

2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน
2.2.1 บุคคลธรรมดา
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1
 ให้ใช้แบบฟอร์ มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึ่ งลงนามโดยผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายที่ขอเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2 นิตบิ ุคคล
 เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2
 ให้ใช้แบบฟอร์ มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันบริ ษทั หรื อ
ผูร้ ับมอบอานาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
3.

ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยส่ งเอกสารตาม
ข้อ 2. ถึ งบริ ษ ัท ทางไปรษณี ย ์ลงทะเบี ย น ตั้งแต่ วนั ที่ 30 กัน ยายน 2560 ถึ ง 31 มกราคม 2561 (ยึ ด จากวัน ที่
ประทับรับจากไปรษณี ยต์ น้ ทางเป็ นหลัก) ตามที่อยูด่ งั นี้
ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากัด (มหาชน)
99/10 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 26
ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
นอกจากการเสนอวาระการประชุ มในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ แล้ว ผูถ้ ือหุ ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เมื่อใดก็ได้ โดยบริ ษทั จะพิจารณาเสนอเรื่ องดังกล่าวให้บรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่บริ ษทั จะจัด
ให้มีข้ ึนในครั้งถัดไป

4.

ขั้นตอนการพิจารณา
1)

2)

เลขานุ การบริ ษั ท จะเป็ นผู ้ร วบรวมวาระการประชุ ม ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด และต้องไม่เข้าข่ ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอี ยดในข้อ 5. ก่อนนาส่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิ จารณาความเหมาะสมของวาระการประชุ มที่ เสนอโดยผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย เพื่ อบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสาหรับ
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในผูถ้ ือหุ ้นที่ บริ ษทั จะจัดให้มีข้ ึ นในครั้งถัดไป โดยจะระบุในหนังสื อนัดประชุ ม
และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.i-mobilephone.com) ว่าวาระดังกล่าวเป็ นวาระที่ เสนอ
โดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริ ษทั
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3)

5.

เรื่ องที่ไม่ ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั จะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ บริ ษทั จะจัดให้มีข้ ึ นในครั้งถัดไป เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆ หรื อไม่
ผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ดังนี้
 ถ้าผูถ้ ือหุ น้ เห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ให้คณะกรรมการบริ ษทั บรรจุเรื่ องดังกล่าวเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่บริ ษทั จะจัดให้มีข้ ึ น
ในครั้งถัดไป
 หากวาระที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้รับมติ จากผูถ้ ือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง วาระดังกล่าวเป็ นอันตกไป

ข้ อยกเว้ นตามกฎหมายสาหรับการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
 เรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดื อนที่ ผ่านมา และเรื่ องดังกล่าว
ได้รับมติ สนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั เว้นแต่
ข้อเท็จจริ งในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอในครั้งก่อน
 กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติ ดต่อสอบถามได้ที่ : ส่ วนงานเลขานุ การบริ ษทั โทรศัพท์ 02-502-6871 และ
02-502-6766 โทรสาร 02-502-6870
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