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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากดั(มหาชน) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ใชสิ้ทธิเสนอเรื่องที่ผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด
ดงัต่อไปนี ้
 

1. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้ 
1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ที่มีสดัส่วนการถือหุน้อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได ้และเป็นการถือหุน้อย่าง
ต่อเนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระประชมุ หรือวนัท่ีเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบั
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และ 

1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐานอื่นจาก         
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบรษิัท ศนูยฝ์ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
 

2. หลกัเกณฑก์ารเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
2.1 เรื่องที่บรษิัทจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุมีดงันี ้
(1) เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปรกติของบรษิัท 
(2) เรือ่งที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการได ้
(3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนน

เสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอ้เท็จจริงในเรื่องนั้นยงัไม่เปล่ียนแปลง
อย่างมีนยัส าคญั 

(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือเสนอมา
ไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท 
(6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความไม่ตรงความจริง หรือมีข้อความ

คลมุเครือ 
(7) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
(8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบรษิัท หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดร้ับพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นและบริษัทไดด้  าเนินการ

ก าหนดในวาระการประชมุทกุครัง้ 
(10)  เรื่องที่บรษิัทไดด้  าเนินการแลว้ 
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2.2 ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” (“แบบ ก”) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ และหากเป็นการน าเสนอ
วาระโดยผูถื้อหุน้มากกว่าหน่ึงราย ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดลงใน แบบ ก พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ และ
รวมเป็นชดุเดียวกนั 
(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้รษิัท พรอ้มกบัแนบ แบบ ก ดงันี ้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  (ข)     เอกสารแสดงตนของผูถื้อหุน้ 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายไุม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจ

ลงลายมือชื่อของนิติบคุคลนัน้ๆ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

หรือใบต่างดา้ว ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมอืชื่อดงักล่าวพรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

 
3.หลกัเกณฑก์ารเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการ 

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการได้ โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ”       
(“แบบ ข”) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผูถื้อหุน้มากกว่าหน่ึงราย ใหผู้ถื้อหุน้
ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนใน แบบ ข ดงักล่าว พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อและรวมเป็นชดุเดียวกนั 
3.2 ด าเนินการใหบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อกรอกขอ้มูล “แบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ 
3.3 จัดเตรียมเอกสารที่จะจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พรอ้มทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ไดแ้ก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หลักฐาน
การศกึษา และประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่สนใจสามารถน าส่งแบบ ก ข และ/หรือ ค พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานที่บริษัทก าหนดทางอีเมล: 

companysec@mono.co.th หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท โมโน เน็กซ ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชยัพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 11120 โดยเลขานุการบริษัทจะเป็น        
ผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบ ก และหลกัฐานประกอบดงักล่าวขา้งตน้ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ บรษิัทจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุว่าเป็นวาระท่ีก าหนด

mailto:companysec@mono.co.th
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โดยผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรบัเรื่องที่เสนอโดย      ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จง
เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองขอ้มูลในแบบ ข และ ค ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอชื่อบุคคลดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  บรษิัทจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้  

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะน าเสนอเฉพาะเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชนต์่อบริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวม และเป็นไป
ตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้
 


