หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอื หุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
เพือให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท โมโน เน็กซ์ จํากัด(มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ใช้สิทธิเสนอเรืองทีผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ
เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นคณะกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด
ดังต่อไปนี
1. คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ทีจะมีสิทธิในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทีมีสดั ส่วนการถือหุน้ อย่างต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่าง
ต่อเนืองนับจากวันทีถือหุน้ จนถึงวันทีเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระประชุม หรือวันทีเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน และ
1.2 สามารถแสดงหลัก ฐานการถื อ หุ้น เช่ น หนั ง สื อ รับ รองจากบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ หรือ หลัก ฐานอื นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นต้น
2. หลักเกณฑ์การเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
2.1 เรืองทีบริษัทจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมมีดงั นี
(1) เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปรกติของบริษัท
(2) เรืองทีอยูน่ อกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้
(3) เรืองทีเคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนน
เสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด โดยทีข้อเท็จจริงในเรืองนันยังไม่เปลียนแปลง
อย่างมีนยั สําคัญ
(4) เรืองทีเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมา
ไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนด
(5) เรืองทีไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัท
(6) เรืองทีเสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ื อหุน้ นันมีขอ้ ความไม่ตรงความจริง หรือมีขอ้ ความ
คลุมเครือ
(7) เรืองทีเป็ นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีทีก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(8) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที
กํากับดูแลบริษัท หรือเป็ นเรืองทีไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
(9) เรืองซึงตามปกติ กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั พิจ ารณาจากที ประชุม ผูถ้ ื อ หุน้ และบริษั ท ได้ด าํ เนิ นการ
กําหนดในวาระการประชุมทุกครัง
(10) เรืองทีบริษัทได้ดาํ เนินการแล้ว
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2.2 ขันตอนการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผูถ้ ื อหุน้ ทีมี คุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทังลงลายมือชือ และหากเป็ นการนําเสนอ
วาระโดยผูถ้ ือหุน้ มากกว่าหนึงราย ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พร้อมทังลงลายมือชือ และ
รวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานทีจะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับแนบ แบบ ก ดังนี
(ก) หลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้แ ก่ หนัง สื อ รับ รองจากบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ หรือ หลัก ฐานอื นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(ข) เอกสารแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง
หรือใบต่างด้าว ทียังไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทังลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ
ลงลายมือชือของนิติบคุ คลนันๆ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง
หรือใบต่างด้าว ทียังไม่หมดอายุของผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือดังกล่าวพร้อมทังลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
3.หลักเกณฑ์การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นคณะกรรมการ
3.1 ผู้ถื อ หุ้น ที มี คุณ สมบัติ ค รบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื อบุค คลเพื อเข้า รับ การพิ จ ารณาเลือ กตังเป็ น
กรรมการได้ โดยต้อ งกรอกข้อ มูล ใน “ใบเสนอชื อบุค คลเพื อรับ การพิ จ ารณาเลื อ กตังเป็ น คณะกรรมการ”
(“แบบ ข”) ให้ครบถ้วน พร้อมทังลงลายมือชือ และหากเป็ นการเสนอชือโดยผูถ้ ือหุน้ มากกว่าหนึงราย ให้ผถู้ ือหุน้
ทุกรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดังกล่าว พร้อมทังลงลายมือชือและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3.2 ดําเนินการให้บุคคลทีได้รบั การเสนอชือกรอกข้อมูล “แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ” (“แบบ ค”) ให้ครบถ้วน พร้อมทังลงลายมือชือ
3.3 จัด เตรีย มเอกสารที จะจัด ส่ง ให้บ ริษั ท ตามที ระบุ ใ นข้อ 2.2 (2) ข้า งต้น ให้ค รบถ้ว น พร้อ มทังเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณ สมบัติ ได้แก่ สําเนาบัต รประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดิน ทาง หลัก ฐาน
การศึกษา และประวัติการทํางาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
ทังนี ผูถ้ ือหุน้ ทีสนใจสามารถนําส่งแบบ ก ข และ/หรือ ค พร้อมทังเอกสารหลักฐานทีบริษัทกําหนดทางอีเมล:
companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที เลขานุการบริษัท บริษัท โมโน เน็กซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตําบลบางพลับ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็ น
ผูพ้ ิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้น ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพือพิจารณา โดยในกรณีทีมีการบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นวาระทีกําหนด
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โดยผูถ้ ือหุน้ ทังนี ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรืองทีเสนอโดย ผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะชีแจง
เหตุผลให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองข้อมูลในแบบ ข และ ค ก่อน
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชือบุคคลดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
เพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผูท้ ีได้รบั การเสนอชือจากผูถ้ ือหุน้
บริษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะนําเสนอเฉพาะเรืองทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท และผูถ้ ื อหุน้ โดยรวม และเป็ นไป
ตามทีกฎหมายและระเบียบต่างๆทีเกียวข้องกําหนดไว้
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