หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกันอีกทั้งเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีอนั เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั จึงได้เปิ ดโอกาสและ
กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนให้ผถู ้ ื อหุ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2564 ซึ่งจะช่วยกลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
1. คุณสมบัติผ้ถู ือหุ้น
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนรวมกันถือหุ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
1.2 เป็ นผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนรวมกันถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 1 ปี
1.3 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ
2. การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่จะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการ
เสนอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั
2.1.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.1.3 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษทั และเรื่ องที่มิใช่อานาจหน้าที่ของ ที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้น
ตาม กฎหมาย เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญต่อ ผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
2.1.4 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
2.1.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
2.1.6 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยง
น้อย กว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด โดยที่ขอ้ เท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ
2.1.7 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นให้ขอ้ มูล เอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน มีขอ้ ความคลุมเครื อ ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อผูเ้ สนอให้
แก้ไขได้ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.1.8 เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
2.2.1 ผูถ้ ือหุ้นต้องจัดทาหนังสื อเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบการเสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์น้ ี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการถือหุ้น
เพื่อรับรองคุณสมบัติผถู ้ ือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยอาจแจ้งอย่างไม่เป็ น
ทางการมาทาง
โทรสาร หมายเลข 0-3868-2539 หรื อ Email Address:sittha.sae@siameastsolutions.com ก่อน และส่ งต้นฉบับตัวจริ งมายัง
บริ ษทั ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ :
เลขานุการบริ ษทั (นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว)

บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
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2.2.2 ในกรณี ที่มีผูถ้ ื อหุ้นหลายรายรวมกัน และมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการผูถ้ ื อหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลในแบบการเสนอเรื่ องเพื่อ บรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานและให้ ผูถ้ ือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอก
ข้อมูลเฉพาะในข้อ1 และ ข้อ 2 ของแบบ และลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้น
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
2.2.3 ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ้น รายเดียวหรื อหลายราย และมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระ
มากกว่า 1 เรื่ อง ผูถ้ ือหุ้นต้องจัดทาแบบการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 1
แบบ ต่อ 1 เรื่ อง พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
2.2.4 เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริ ษทั จะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุ้นทราบ โดยผูถ้ ือหุ้นจะต้องดาเนินการแก้ไข และจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
2.2.5 คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจ ารณาความเหมาะสมของเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม ที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอ
ซึ่งต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1.1 – 2.1.8 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบี ยบวาระการประชุ มในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อหุ้น สาหรับเรื่ องที่ ไม่ผ่ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจะแจ้งให้ ผูถ้ ือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ของบริ ษทั
3. การเสนอชื่ อกรรมการ
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดง
ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั
3.1.2 ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
3.1.3 กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั อื่นใด แต่ท้งั นี้ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้อง ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั
3.1.4 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั
3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
3.2.1 ผูถ้ ือหุ้นต้องจัดทาหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยใช้แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ ในส่วนท้ายหลักเกณฑ์น้ ีเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการถือหุ้นเพื่อรับรองคุณสมบัติผถู ้ ือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ได้แก่ หนังสื อ
รับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด โดยอาจแจ้งอย่างไม่เป็ นทางการมาทาง
โทรสาร หมายเลข 0-3868-2539 หรื อ Email Address: sittha.sae@siameastsolutions.com ก่อน และส่ งต้นฉบับตัวจริ ง
มายังบริ ษทั ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มาที่ :
เลขานุการบริ ษทั (นางสิ ษฏ์ฐา แซ่เตียว)
บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
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3.2.2 ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือ
หุ้น รายแรกจะต้องกรอกข้อมูล ในแบบขอเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเป็ นกรรมการให้ ครบถ้วนพร้ อมลงลายมื อชื่ อ ไว้เป็ น
หลักฐาน และผูถ้ ือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 ของแบบ และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุก
ราย แล้วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
3.2.3 ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายและมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็ น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุ้นต้องจัดทาแบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
3.2.4 เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลที่ผถู ้ ือหุ้นให้ไม่ครบถ้วนเลขานุการบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุ้นทราบ โดยผูถ้ ือหุ้นจะต้องดาเนินการแก้ไข และจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
3.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
3.2.6 บุคคลผูผ้ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม สาหรับบุคคลที่ไม่
ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะชี้ แจงเหตุผลให้ผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้ น
ประจาปี ของบริ ษทั

