หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท
เป็ นการล่ วงหน้ า ในการประชุมสามัญผ้ ถู ือหุ้นประจําปี 2563
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิเท่าเทีย มกัน ของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี ดังนัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัท ในการเสนอเรื องทีผู้ถือหุ้น
เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท เพือพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
และให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื อบุคคลเพือเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี
1. คุณสมบัตขิ องผ้ ูถือหุ้นทีมีสิทธิเสนอ
ผู้ถื อหุ้นทีจะเสนอระเบีย บวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชือบุคคลเพื อเข้ ารั บการ
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษัท เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันก็ได้ และ
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทโดยไม่จํากัดจํานวนหุ้นและระยะเวลาทีถือหุ้นของบริ ษัท
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผ้ ูถือหุ้น
2.1 เงือนไขการพิจารณาระเบียบวาระทีเสนอ เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื องทีจะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม คือ
(1) เรื องทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบี ยบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานทีกํากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้ อบังคับบริ ษัท มติทีประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท
(2) เรื องทีเป็ นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื องทีเป็ นอํานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที
ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื องทีบริ ษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
(5) เรื องทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้
(6) เรื องทีผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรือไม่ถกู ต้ อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
3. การเสนอชือกรรมการบริษัท
3.1 ข้ อมลของบุ
คคลทีได้ รับการเสนอชือ เพือประกอบการพิจารณา
ู
ประกอบด้ วย
- ชือ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ทีอยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ ทีสามารถติดต่อได้
- วุฒิการศึกษา
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- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าทีกรรมการ
- ประสบการณ์การทํางาน
- การดํารงตําแหน่งปั จจุบนั : ในบริษัทจดทะเบียน / บริ ษัทจํากัด / องค์กรอืน ๆ
- การถือหุ้นในบริ ษัทและบริษัททีเกียวข้ อง
- รายละเอียดอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์
3.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
ผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ ารับการพิจารณาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี
(1) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของ
- พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้ อบังคับของบริ ษัท
- หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัท
(2) มีความรู้ ความสามารถความเชียวชาญและประสบการณ์ทีสามารถเอือ
ประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท
(3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มทีในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามความ
รับผิดชอบ
ขันตอน/วิธีการพิจารณา
4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม :
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด และ
ดําเนินงานตามขันตอนของบริษัท เพือเสนอทีประชุมกรรมการบริ หาร รวมทัง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
(2) เรื องทีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็ น.
ระเบียบวาระการประชุมบริ ษัทและจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุวา่
เป็ นระเบียบวาระทีกําหนดโดยผู้ถือหุ้น
(3) เรื องทีคณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม บริ ษัท
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนทีผู้ถือหุ้นแจ้ งไว้ ตามข้ อ 5.3 (1) (กรณีผ้ ถู ือหุ้น
หลายรายรวมกัน) รับทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป
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4.2 การเสนอชือกรรมการ :
(1) เลขานุก ารบริ ษัท จะเป็ นผู้พิ จ ารณาความถูก ต้ อ งครบถ้ ว นของข้ อ มูล และ
คุณสมบัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ และดําเนินงานตาม
ขันตอนของบริษัท เพือเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กับคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป
(2) บุคคลทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการเสนอชือในระเบียบวาระ
การเลือกตังกรรมการ พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือ
นัดประชุม โดยระบุว่าเป็ นบุคคลทีได้ รับการเสนอชือโดยผู้ถือหุ้น
(3) สํ า หรั บ บุ ค คลที ไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กับคณะกรรมการบริษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อ
ผู้แทนที ผู้ถือหุ้นแจ้ งไว้ ตามข้ อ 5.4 (1) (กรณี ผ้ ูถือหุ้น หลายรายรวมกัน )
รับทราบพร้ อมเหตุผลต่อไป
4.3 คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผู้ พ ิจ ารณาความเหมาะสมของเรื องที
เสนอโดยผ้ ูถือหุ้น โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็ นทีสุด
เอกสารหลักฐาน
ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี เพือประกอบการพิจารณา
5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
5.2 เอกสารหลักฐานของผ้ ูถือหุ้นทุกราย กรณีทรวมกั
ี
นเสนอเรื อง ได้ แก่
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามทีได้ ลงลายมือชือพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
(1) แบบฟอร์ มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิ
เสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญ
ผ้ ูถือหุ้น ประจําปี 2563”
และลงชือไว้ เป็ น หลักฐานแล้ วรวบรวมเป็ น
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ชุดเดียวกัน โดยแยกหนึงแบบฟอร์ มต่อการเสนอหนึงระเบียบวาระ ในการ
นีให้ กรอกชือ ซึงผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการติดต่อ
แทนหนึงชือและให้ ถือว่าการทีบริ ษัทติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายทีลงลายมือชือ
(2) เอกสารประกอบเพิ มเติมทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารั บการพิจารณาดํารง
ตําแหน่ งกรรมการบริษัท
(1) แบบฟอร์ มเสนอชื อบุคคลเพื อเป็ น กรรมการบริ ษั ทกรณี ผ้ ูถือ หุ้นหลายราย
รวมกัน เสนอชื อบุ ค คลเพื อเป็ น กรรมการ ผู้ถื อ หุ้ นทุ ก รายต้ อ งกรอก
“แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิเสนอชือบุ ค คลเพือรั บการพิจารณาเลือกตัง
เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผ้ ูถือหุ้นประจําปี 2563” และ
ลงชือไว้ เป็ น หลักฐานแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึงแบบฟอร์ ม
ต่อการเสนอ ชือกรรมการหนึงคน ในการนีให้ กรอกชือซึงผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุก
รายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการติดต่อแทนหนึงชือ และให้ ถือว่าการทีบริ ษัท
ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายทีลงลายมือชือ
(2) แบบข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ และลงนามรับรองโดยบุคคลที
ได้ รับการเสนอชือ
(3) เอกสารทีเกียวข้ องพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยบุคคลทีได้ รับการ
เสนอชือ ได้ แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน/การฝึ กอบรม
หลักฐานการถือหุ้นในบริ ษัท
(4) เอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
6. การรับเรื องทีผ้ ูถือหุ้นเสนอ
เพืออํานวยความสะดวกในเบื องต้ น ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนสามารถแจ้ งเรื อง
อย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทางดังนี
6.1 แจ้ งอย่ างไม่ เป็ นทางการได้ ที โทรสาร 0-2853-7835
หรือ Email Address :JURISTIC_PERSON @ MBKGROUP.CO.TH
หรือ เว็บไซต์ของบริ ษัท http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir_contact.html
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7.

6.2 จัดส่ งต้ นฉบับเอกสารและหลักฐานต่ าง ๆ ทีลงนามเป็ นลายลักษณ์ อักษร
เพือประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ
โดยส่ งมาที :
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
แผนกงานนิติบคุ คล
444 ชัน 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่ อสอบถามได้ ที
แผนกงานนิติบุคคล
โทรศัพท์ 0-2853-7834, 0-2853-7814 หรือ
Email Address JURISTIC_PERSON @ MBKGROUP.CO.TH
ระยะเวลาสินสุดการรั บเรือง : ภายในวันที 30 ธันวาคม 2562
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
วันที 27 กันยายน 2562
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