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หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) จงึเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัท
กําหนดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีมีสดัส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่าง
ตอ่เน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระประชมุ หรือวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน และ 

1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้ น  เช่น  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจาก         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น 
 

2. หลกัเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
2.1 เร่ืองท่ีบริษัทจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุมีดงันี ้
(1) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปรกติของบริษัท 
(2) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 
(3) เร่ืองท่ีเคยเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่เปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัสําคญั 

(4) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัไม่ครบถ้วน ให้ข้อมลูหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมา
ไมท่นัภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(5) เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
(6) เร่ืองท่ีเสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้ นนัน้มีข้อความไม่ตรงความจริง หรือมีข้อความ

คลมุเครือ 
(7) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี

นยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
(8) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

กํากบัดแูลบริษัท หรือเป็นเร่ืองท่ีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(9) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นและบริษัทได้ดําเนินการ

กําหนดในวาระการประชมุทกุครัง้ 
(10)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 
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2.2 ขัน้ตอนการเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(1) ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการนําเสนอ
วาระโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึง่ราย ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และ
รวมเป็นชดุเดียวกนั 
(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัท พร้อมกบัแนบ แบบ ก ดงันี ้

(ก) หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  (ข)     เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบตา่งด้าว ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ลงนามรับรองความถกูต้อง 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้ มีอํานาจ

ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบต่างด้าว ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือดงักลา่วพร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
3.หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

3.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการได้ โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ”       
(“แบบ ข”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นมากกวา่หนึ่งราย ให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดงักลา่ว พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชดุเดียวกนั 
3.2 ดําเนินการให้บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมลู “แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ 
3.3 จัดเตรียมเอกสารท่ีจะจัดส่งให้บริษัท ตามท่ีระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทัง้เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หลักฐาน
การศกึษา และประวติัการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถนําส่งแบบ ก ข และ/หรือ ค พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทกําหนดทางอีเมล: 

companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ี เลขานุการบริษัท บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชัน้ 16     
เลขท่ี 200 อาคารจสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก และหลกัฐานประกอบดงักล่าว
ข้างต้น ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีท่ีมีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งใน
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หนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเร่ืองท่ีเสนอโดย      
ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองข้อมูลในแบบ ข และ ค ก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอช่ือบคุคลดงักล่าวต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  บริษัทจะแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น  

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ 
 


