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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท

กําหนดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ เข้ารับ

การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีมีสดัสว่นการถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอยา่ง

ตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระประชมุ หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน และ 

1.2 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์  หรือหลกัฐานอ่ืนจาก         

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 

 

2. หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

2.1 เร่ืองท่ีบริษัทจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุมีดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปรกติของบริษัท 

(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

(3) เร่ืองท่ีเคยเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน

เสยีงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมเ่ปลีย่นแปลง

อยา่งมีนยัสาํคญั 

(4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารไมค่รบถ้วน ไมเ่พียงพอ หรือเสนอมา

ไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(5) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

(6) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้นนัน้มีข้อความไมต่รงความจริง หรือมีข้อความ

คลมุเครือ 

(7) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสยีหายอยา่งมี

นยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(8) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่ง  ๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานท่ี

กํากบัดแูลบริษัท หรือเป็นเร่ืองท่ีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 

(9) เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับพิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและบริษัทได้ดําเนินการ

กําหนดในวาระการประชมุทกุครัง้ 
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(10)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

 

2.2 ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมลูใน “ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็น วาระในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการนําเสนอ

วาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และ

รวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัท พร้อมกบัแนบ แบบ ก ดงันี ้

(ก) ห ลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  (ข)     เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง 

หรือใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง 

หรือใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือดงักลา่วพร้อมทัง้ลงนามรับรองสาํเนา

ถกูต้อง 

 

3.หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ เข้า รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็น

กรรมการได้ โดยต้อ งกรอกข้อมลูใน “ใบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการ ”       

(“แบบ ข”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3.2 ดําเนินการให้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมลู “แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้ รับการเสนอช่ือเพ่ือรับ การ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ 

3.3 จดัเตรียมเอกสารท่ีจะจดัสง่ให้บริษัท ตามท่ีระบใุนข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทัง้เอกสาร

ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง หลกัฐาน

การศกึษา และประวตัิการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถ นําสง่ แบบ ก ข และ/หรือ ค  พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทกําหนดทาง

อีเมล: companysec@mono.co.th หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี เลขานกุารบริษัท  บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชัน้ 16     

mailto:companysec@mono.co.th
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เลขท่ี 200 อาคารจสัมนิอินเตอร์เนชัน่แนล หมู ่4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

โดยเลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของ แบบ ก และหลกัฐานประกอบดงักลา่ว

ข้างต้น ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีท่ีมีการบรรจเุป็นวาร ะการประชมุ บริษัทจะแจ้งใน

หนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเร่ืองท่ีเสนอโดย       

ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรอง ข้อมลูในแบบ ข และ ค ก่อน

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เพ่ือพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  บริษัทจะแจ้งในหนงัสอืเชิญประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น  

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายและระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 

 


