หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในเรื่ องการให้ สิทธิและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิที่ดีด้วยการ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยได้ มีโอกาสเสนอวาระและชื่อบุคคลผู้สมควรได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 3 เดือน โดยประกาศผ่านหน้ าเวบไซต์ของบริ ษัท และเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีข้างต้ น
บริ ษัทได้ กาหนดวิธีการเสนอและขันตอนการพิ
้
จารณาดาเนินการที่ชดั เจนและโปร่งใส รวมทัง้ บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีนโยบายที่จะดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกหหมาย และแนวทางการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน มีขนตอนที
ั้
่ง่ายต่อการเข้ าใจ ไม่ย่งุ ยากซ ้าซ้ อน พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถรับทราบข้ อมูล
ข่าวสารโดยทัว่ ถึง และมีสว่ นร่วมในการประชุม
บริ ษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
และชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี ้
หลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน
1.2 มีสดั ส่วนการถือหุ้นขันต
้ ่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
1.3 ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที่กาหนดตามข้ อ 1.2 ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึง วันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่ อง ดังต่อไปนี ้
เป็ นวาระการประชุม
- เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็ จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงเหตุอนั ควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
- เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทจะดาเนินการได้
- เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
- เรื่ องที่ขดั กับกหหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กหระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
- เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
- เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว

- เรื่ องที่เป็ นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ หรื อเรื่ องที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ของบริ ษัท
2. ขันตอนการพิ
้
จารณา
2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ต้ องจัดทาและนาส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้ อม
ทังเอกสารประกอบการพิ
้
จารณาต่าง ๆ ที่ครบถ้ วนและถูกต้ องมายังเลขานุการบริ ษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561 (บริ ษัทจะปิ ดรับเอกสารในวันที่ 31 มกราคม 2561) และต้ องระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี โดยให้ จดั ส่งเอกสารทังหมด
้
พร้ อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียด
ดังนี ้
ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท
ที่อยู่ : บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1768 อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน้ 10-12 และชัน้ ไอที
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
อีเมล์ : pornwisam@inet.co.th
2.2 ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 เสนอระเบียบวาระ การประชุมต่อ
คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพาะในข้ อ 1 และ ข้ อ 2
ของแบบ และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย แล้ วรวบรวมแบบและหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เลขานุการบริ ษัทจะพิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ นก่อนนาเสนอต่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะต้ องไม่มี
ลักษณะเข้ าข่ายตามเรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้ วนและ
ถูกต้ องได้ ภายในเวลาที่บริ ษัทกาหนด บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้ สทิ ธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความจาเป็ นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรื อไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นที่สิ ้นสุด
2.5 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท และเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังทางเว็
้
บไซต์ของบริ ษัท (www.inet.co.th) และแจ้ งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกทางหนึง่

