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สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีนโยบายถือปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที,กฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และหน่วยงานที,เกี, ยวข้ องกํ าหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น
ดําเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี 5
1. สิทธิในการเป็ นเจ้ าของโดยควบคุมบริ ษัทผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้
5
ทําหน้ าที,แทน
2. สิทธิการซื 5อขายหรื อโอนหุ้น
3. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่ วม
พิจารณาตัดสินใจในการเปลี,ยนแปลงที,สําคัญต่างๆ
4. สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื,นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
5. สิทธิในการแต่งตังและถอดถอนกรรมการ
5
6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและกํ
5
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. สิทธิในการรับทราบข้ อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงาน อย่างเพียงพอและทันเวลา
8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
9. สิทธิในการรับทราบข้ อมูลการทํารายการที,เกี,ยวโยงกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดวัน เวลา สถานที, นัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท จะกําหนดประชุมผู้ถือหุ้นในวันเวลาและสถานที, ที,ผ้ ถู ือหุ้นจะมาร่ วมประชุมได้
โดยสะดวก
2. หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
บริ ษัทจะจัดส่งหนัง สื อบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
พร้ อมทังเอกสารข้
5
อมูลให้ ครบถ้ วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ซึ,งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที,กฎหมายและหน่วยงานที,เกี,ยวข้ องกําหนดไว้ อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน
1
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3. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรื อชื, อบุคคลเพื, อเข้ ารั บเลื อกตังเป็
5 นกรรมการบริ ษัท
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากสิทธิ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ,งมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของหุ้นที, จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
5
ษัทสามารถเสนอเพิ,มวาระการประชุม หรื อชื, อ
บุคคลเพื,อเข้ ารับเลือกตังเป็
5 นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าได้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งเป็ นหนังสือให้ แก่
บริ ษัท เพื,อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนี 5
3.1 ในกรณี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งวาระการประชุม พร้ อมรายละเอี ยดและเหตุผล
หรื อชื, อบุคคลที, เ ข้ ารั บเลื อกตังเป็
5 นกรรมการบริ ษัทเป็ นหนังสื อให้ แก่บริ ษัทล่วงหน้ า ในช่วงเดือนตุลาคมถึ ง
ธันวาคมของทุกปี ซึง, บริ ษัทจะได้ มีการประกาศแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
3.2 ในกรณีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่งวาระการประชุม พร้ อมรายละเอียดและเหตุผล
เป็ นหนังสือให้ แก่บริ ษัทล่วงหน้ า 30 วัน
3.3 ในกรณี ที,ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว ให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งวาระการประชุม
พร้ อมรายละเอียดและเหตุผล เป็ นหนังสือให้ แก่บริ ษัทภายใน 7 วันนับแต่วนั ที,ที,ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม หรื อชื,อบุคคลเพื,อเข้ ารับเลือกตังเป็
5 นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า
ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที,มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ตามที,ปรากฏรายชื,อ ณ วันกําหนด
รายชื, อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื, อสิทธิ เข้ าประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื, อ ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องแจ้ งชื,อ ที,อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ โทรสาร หรื ออีเมล (ถ้ ามี) ที,สามารถติดต่อได้ มาพร้ อมกับวาระการประชุม หรื อชื,อบุคคลที,เข้ ารับ
เลือกตังเป็
5 นกรรมการบริ ษัทด้ วย
กระบวนการพิจารณา
ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะรวบรวมวาระการประชุม พร้ อมรายละเอียดและเหตุผล หรื อชื,อบุคคลที,เข้ ารับ
เลือกตังเป็
5 นกรรมการบริ ษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื,อพิจารณาว่าจะเพิ,มเป็ นวาระหนึ,งในการ
ประชุมหรื อไม่ หรื อพิจารณาแต่งตังบุ
5 คคลให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า
(ทางโทรสาร อีเมล หรื อช่องทางอื,นๆ ตามความเหมาะสม) หรื อพิจารณาตอบในที,ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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4. การเข้ าร่วมประชุมและลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื,นเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุม
และได้ จดั ระบบเพื,ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ ครบถ้ วน ทุกรายด้ วยความรวดเร็ ว
5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคนมี สิทธิ อย่างเท่าเที ยมกัน ในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง5 ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที, การพิจารณาและลงมติในทุกเรื, องเป็ นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1
หุ้น เป็ น 1 เสียง เท่าเทียมกันทุกราย บริ ษัทได้ จดบันทึกรายงานการประชุมพร้ อมทังข้
5 อซักถาม ข้ อเสนอแนะ
มติของที,ประชุมและจํานวนคะแนนเสียงที,เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื,อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที,เกี,ยวข้ องตรวจสอบด้ วย
6. การเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสํ าคัญ ต่อการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างมาก โดยถื อเป็ นหน้ าที, ที,
คณะกรรมการบริ ษัททุกคนต้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง5 นําเสนอข้ อมูลต่างๆให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างครบถ้ วน รับ
ฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและตอบข้ อซักถามนันด้
5 วยข้ อมูลที,
ถูกต้ อง

3

