หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุน เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เขารับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ
เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) จึงเปดโอกาสให
ผูถือหุนใชสิทธิเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ตามหลักเกณฑที่บริษัท
กําหนดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูถือหุน
ผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบริษัท จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท ที่มีสัดสวนการถือหุนอยางตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถ ือหุน รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุน อยาง
ตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
พิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ เปนเวลาไมนอ ยกวา 12 เดือน และ
1.2 สามารถแสดงหลั ก ฐานการถื อ หุ น เช น หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย หรื อ หลั ก ฐานอื น่ จาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน
2. หลักเกณฑการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่บริษัทจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้
(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปรกติของบริษัท
(2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได
(3) เรื่องที่เคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่ านมา และไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนน
เสียงนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงในเรือ่ งนั้นยังไมเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ
(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอ มูลหรือเอกสารไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือเสนอมา
ไมทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด
(5) เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท
(6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถือหุนนัน้ มีขอความไมตรงความจริง หรือมีขอความ
คลุมเครือ
(7) เรื่องทีเ่ ปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท เวนแตเปนกรณีทีก่ อใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
(8) เรื่องทีข่ ัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่
กํากับดูแลบริษัท หรือเปนเรื่องที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
(9) เรื่องซึ่ง ตามปกติ กฎหมายกําหนดใหตองไดรับพิจ ารณาจากที่ประชุ มผูถือหุนและบริ ษัทไดดํา เนินการ
กําหนดในวาระการประชุมทุกครัง้
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(10) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว
2.2 ขัน้ ตอนการเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม
(1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 ตองกรอกขอมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560” (“แบบ ก”) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเปนการนําเสนอ
วาระโดยผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุนทุกรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และ
รวมเปนชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตองจัดสงใหบริษัท พรอมกับแนบ แบบ ก ดังนี้
(ก) หลั ก ฐานการถื อ หุ น ได แ ก หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย หรื อ หลั ก ฐานอื น่ จากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถือหุน
กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
หรือใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูถือหุน พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตอง
กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
หรือใบตางดาว ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อดังกลาวพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
3.หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนคณะกรรมการ
3.1 ผู ถือ หุน ที่ มีคุ ณสมบัติ ค รบถว นตามข อ 1 สามารถเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เขา รั บการพิ จารณาเลื อกตั ้งเป น
กรรมการได โดยต อ งกรอกข อ มู ล ใน “ใบเสนอชื ่อ บุ ค คลเพื ่อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั ง้ เป น คณะกรรมการ”
(“แบบ ข”) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเปนการเสนอชื่อโดยผูถือหุนมากกวาหนึ่งราย ใหผูถือหุน
ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดังกลาว พรอมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเปนชุดเดียวกัน
3.2 ดําเนินการใหบุคคลทีไ่ ดรับการเสนอชือ่ กรอกขอมูล “แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ” (“แบบ ค”) ใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ
3.3 จัด เตรี ยมเอกสารที่จะจั ดสง ใหบ ริษัท ตามที่ระบุ ในข อ 2.2 (2) ขา งตน ใหค รบถ วน พรอ มทั้ง เอกสาร
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หลักฐาน
การศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ทั้งนี้ ผูถือหุ นที่สนใจสามารถนําส งแบบ ก ข และ/หรื อ ค พรอมทั้งเอกสารหลัก ฐานที่บริษัท กําหนดทาง
อีเมล: companysec@mono.co.th หรือสงทางไปรษณียล งทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชั้น 16
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เลขที่ 200 อาคารจัสมินอินเตอรเนชั่นแนล หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความถูกตองและครบถวนของแบบ ก และหลักฐานประกอบดังกลาว
ขางตน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเปนวาระการประชุม บริษัทจะแจงใน
หนังสือเชิญประชุมวาเปนวาระทีก่ ําหนดโดยผูถ ือหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรือ่ งทีเ่ สนอโดย
ผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองขอมูลในแบบ ข และ ค กอน
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอชือ่ บุคคลดังกลาวตอที่ประชุมผูถ ือหุน
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ บริษัทจะแจงในหนังสือเชิญประชุมวาเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนําเสนอเฉพาะเรื่องที่เห็นวาเปนประโยชนตอบริษัท และผูถือหุนโดยรวม และเปนไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกําหนดไว
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