
 

 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผ้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมู  

และเสนอชือบุคคลเพอืรับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท 

เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผ้ถือหุ้นประจาํปีู  2563 

บริษัท เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 

 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคญัและสิทธิเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้นตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการทีดี ดงันัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรืองทีผู้ถือหุ้น

เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท  เพือพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

และให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  โดยมี

หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดงันี 

 1.  คุณสมบัตขิองผ้ถือหุ้นทมีีสิทธิเสนอู  

  ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และ

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยไมจํ่ากดัจํานวนหุ้นและระยะเวลาทีถือหุ้นของบริษัท 

 2.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผ้ถือหุ้นู   

     2.1 เงอืนไขการพจิารณาระเบียบวาระทีเสนอ เพือบรรจุเป็นวาระการประชุม  

       เรืองทีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  คือ 

             (1) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานทีกํากับดูแลบริษัทฯ  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ข้อบงัคบับริษัท  มติทีประชมุผู้ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท 

             (2) เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพาะ  

      (3)  เรืองทีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีที 

      ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมนียัสําคญัตอ่ผู้ถือหุ้นโดยรวม  

    (4) เรืองทีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว  

    (5) เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้  

    (6) เรืองทีผู้ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถตดิต่อได้  

   3.  การเสนอชอืกรรมการบริษัท  

   3.1  ข้อมลของบุคคลทไีด้รับการเสนอชือู  เพือประกอบการพจิารณา  

     ประกอบด้วย  

     - ชือ นามสกลุ อาย ุสญัชาติ  

     - ทีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ ทีสามารถติดตอ่ได้  

     - วฒิุการศกึษา  
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     - ประวตัิการศกึษา  

     - ประวตัิการอบรมเกียวกบับทบาทหน้าทีกรรมการ  

     - ประสบการณ์การทํางาน  

     - การดาํรงตําแหน่งปัจจุบนั : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจํากดั / องค์กรอนื ๆ  

     - การถือหุ้นในบริษัทและบริษัททีเกียวข้อง  

     - รายละเอียดอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์  

   3.2  คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

     ผู้ ทีได้รับการเสนอชือให้เข้ารับการพิจารณาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท ต้องมี 

     คณุสมบตั ิดงันี  

    (1) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของ  

      - พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  

      - พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

      - สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

      - ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

      - ข้อบงัคบัของบริษัท  

      - หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัท  

    (2) มีความรู้ความสามารถความเชียวชาญและประสบการณ์ทีสามารถเออื 

     ประโยชน์และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท  

    (3) มีความทุ่มเท และสามารถอทิุศเวลาอย่างเตม็ทีในการปฏิบติัหน้าทีตามความ 

     รับผิดชอบ  

  4.  ขันตอน/วิธีการพจิารณา  

   4.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม :  

      (1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด และ 

      ดําเนินงานตามขนัตอนของบริษัท เพือเสนอทีประชมุกรรมการบริหาร รวมทงั 

      คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนําเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

     (2) เรืองทีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจเุป็น. 

      ระเบียบวาระการประชมุบริษัทและจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบุวา่ 

      เป็นระเบียบวาระทีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น  

     (3) เรืองทีคณะกรรมการบริษัทไมบ่รรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุ บริษัท 

      จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนทีผู้ ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.3 (1) (กรณีผู้ถือหุ้น 

      หลายรายรวมกนั) รับทราบพร้อมเหตุผลตอ่ไป  
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   4.2 การเสนอชอืกรรมการ :  

          (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ 

คณุสมบัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการ และดําเนินงานตาม

ขนัตอนของบริษัท  เพือเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กบัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป  

          (2)     บคุคลทไีด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

           คา่ตอบแทน กบัคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชือในระเบียบวาระ 

           การเลือกตงักรรมการ  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนงัสือ 

          นดัประชมุ โดยระบุว่าเป็นบคุคลทีได้รับการเสนอชือโดยผู้ถือหุ้น  

(3) สําหรับบุคคลทีไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  กบัคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น หรือ

ผู้แทนทีผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.4 (1) (กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั) 

รับทราบพร้อมเหตุผลตอ่ไป  

4.3 คณะกรรมการบริษ ัทจะเป็นผ้พ ิจารณาความเหมาะสมของเ รืองทีู

 เสนอโดยผ้ถือหุ้นู    โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นทีสุด  

  5.  เอกสารหลักฐาน  

   ผู้ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี เพือประกอบการพิจารณา  

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 

 เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝาก 

 หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

   5.2  เอกสารหลักฐานของผ้ถือหุ้นทุกรายู  กรณีทรีวมกันเสนอเรือง ได้แก่  

    (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือ หนงัสอื 

      เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  

    (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล : สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัร 

                                        ประจําตวัประชาชน   หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 

     กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนามทีได้ลงลายมือชือพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  

   5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม  

     (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอ 

       ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก  “แบบฟอร์มการใช้สิทธ ิ

       เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุในการประชุมสามัญ 

       ผ้ถือหุ้นประจําปีู  2563”  และลงชือไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็น 
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      ชุดเดียวกนั  โดยแยกหนงึแบบฟอร์มต่อการเสนอหนงึระเบียบวาระ ในการ 

      นีให้กรอกชือ   ซงึผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดตอ่ 

      แทนหนงึชือและให้ถือว่าการทีบริษัทติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการ 

      ติดต่อกับผู้ ถือหุ้นทกุรายทีลงลายมือชือ  

       (2) เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ           

      คณะกรรมการ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

    5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพจิารณาดาํรง 

     ตําแหน่งกรรมการบริษัท 

(1) แบบฟอร์มเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัทกรณีผู้ ถือหุ้ นหลายราย

รวมกันเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นทุกรายต้องกรอก 

“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตัง

เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผ้ถือหุ้นประจําปีู  2563” และ

ลงชือไว้เป็น หลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนงึแบบฟอร์ม 

ต่อการเสนอ ชือกรรมการหนึงคน ในการนีให้กรอกชือซงึผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุก

รายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อแทนหนงึชือ และให้ถือว่าการทีบริษัท

ติดต่อกบัผู้ได้รับมอบหมายเป็นการตดิต่อกบัผู้ ถือหุ้นทุกรายทีลงลายมือชือ  

(2) แบบข้อมลูของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ และลงนามรับรองโดยบุคคลที 

 ได้รับการเสนอชือ  

(3)  เอกสารทีเกยีวข้องพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยบคุคลทีได้รับการ 

 เสนอชือ ได้แก ่ หลกัฐานการศกึษา ประวตัิการทํางาน/การฝึกอบรม  

 หลกัฐานการถือหุ้นในบริษัท  

(4) เอกสารประกอบเพิมเตมิทีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ 

 คณะกรรมการ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  

   6.    การรับเรืองทผ้ีถือหุ้นเสนอู   

    เพืออํานวยความสะดวกในเบืองต้น ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรือง

อย่างไมเ่ป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทางดงันี  

     6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที โทรสาร 0-2853-7835  

       หรือ Email Address :JURISTIC_PERSON @ MBKGROUP.CO.TH  

       หรือ เว็บไซต์ของบริษัท  http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir_contact.html 
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   6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทลีงนามเป็นลายลักษณ์อักษร  

    เพือประกอบการ พจิารณาของคณะกรรมการ  

    โดยส่งมาท ี: 

    บริษัท เอม็ บี เค จํากดั (มหาชน)  

                 แผนกงานนิติบคุคล  

                 444  ชนั 8 อาคารเอม็ บี เค เซ็นเตอร์  

    ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั 

    กรุงเทพมหานคร  10330 

   6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที 

    แผนกงานนิติบุคคล 

      โทรศพัท์ 0-2853-7834, 0-2853-7814 หรือ 

       Email Address  JURISTIC_PERSON @ MBKGROUP.CO.TH  

7. ระยะเวลาสินสุดการรับเรือง : ภายในวนัที 30 ธนัวาคม  2562 

 

บริษัท  เอม็ บี เค  จํากัด (มหาชน) 

วันท ี27 กันยายน  2562 
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