หลักเกณฑ์ การให้ สทิ ธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิเสนอเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท
กําหนดดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุม หรื อวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ
1.2 สามารถแสดงหลัก ฐานการถื อ หุ้ น เช่ น หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้ น
2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมมีดงั นี ้
(1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปรกติของบริ ษัท
(2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้
(3) เรื่ องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนน
เสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนันยั
้ งไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
(4) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารไม่ครบถ้ วน ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมา
ไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(5) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท
(6) เรื่ องที่เสนอ หรื อหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนัน้ มี ข้อความไม่ตรงความจริ ง หรื อมีข้อความ
คลุมเครื อ
(7) เรื่ องที่เป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(8) เรื่ องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กํากับดูแลบริ ษัท หรื อเป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท
(9) เรื่ อ งซึ่ง ตามปกติ กฎหมายกํ า หนดให้ ต้อ งได้ รับ พิจารณาจากที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษั ท ได้ ดํา เนิ น การ
กําหนดในวาระการประชุมทุกครัง้
(10) เรื่ องที่บริษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
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2.2 ขันตอนการเสนอเรื
้
่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 1 ต้ องกรอกข้ อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562” (“แบบ ก”) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และหากเป็ นการนําเสนอ
วาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึง่ ราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และ
รวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่จะต้ องจัดส่งให้ บริษัท พร้ อมกับแนบ แบบ ก ดังนี ้
(ก) หลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้ แ ก่ หนัง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองความถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
้
บรองสําเนา
หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้ อมทังลงนามรั
ถูกต้ อง
3.หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการ
3.1 ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 1 สามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ น
กรรมการได้ โดยต้ อ งกรอกข้ อ มูล ใน “ใบเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ นคณะกรรมการ”
(“แบบ ข”) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และหากเป็ นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดังกล่าว พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3.2 ดําเนินการให้ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อกรอกข้ อมูล “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ
3.3 จัดเตรี ยมเอกสารที่ จะจัดส่งให้ บริ ษัท ตามที่ระบุในข้ อ 2.2 (2) ข้ างต้ นให้ ครบถ้ วน พร้ อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แ ก่ สําเนาบัตรประจํ า ตัวประชาชน หรื อหนังสือ เดินทาง หลักฐาน
การศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถนําส่งแบบ ก ข และ/หรื อ ค พร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานที่บริ ษัทกําหนดทางอีเมล:
companysec@mono.co.th หรื อส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริ ษัท บมจ. โมโน เทคโนโลยี ชัน้ 16
เลขที่ 200 อาคารจัสมินอินเตอร์ เนชัน่ แนล หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยเลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความถูกต้ องและครบถ้ วนของแบบ ก และหลักฐานประกอบดังกล่าว
ข้ างต้ น ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทจะแจ้ งใน
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หนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นวาระที่กําหนดโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธการรับเรื่ องที่เสนอโดย
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลในแบบ ข และ ค ก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ บริษัทจะแจ้ งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะนําเสนอเฉพาะเรื่ องที่เห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็ นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
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