
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 

 
 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัและสิทธิเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้นตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดี ดงันัน้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเร่ืองที่ผู้ถือหุ้น
เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท  เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565
และให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  โดยมี
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติั ดงันี  ้
 1.  คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอ 
  ผู้ ถือหุ้ นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม  และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัก็ได้ และ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่จ ากดัจ านวนหุ้นและระยะเวลาที่ถือหุ้นของบริษัท 
 2.  การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น  
     2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  

       เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  คือ 
             (1) เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ   หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ข้อบงัคบับริษัท  มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

             (2) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพาะ  
      (3)  เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ 
      ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
    (4) เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว  
    (5) เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้  
    (6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้  
   3.  การเสนอชื่อกรรมการบริษัท  
   3.1  ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา  
     ประกอบด้วย  
     - ชื่อ นามสกลุ อาย ุสญัชาติ  
     - ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ ที่สามารถติดต่อได้  
     - วฒุิการศกึษา  
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     - ประวติัการศกึษา  
     - ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าที่กรรมการ  
     - ประสบการณ์การท างาน  
     - การด ารงต าแหน่งปัจจบุนั : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจ ากดั / องค์กรอ่ืน ๆ  
     - การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้อง  
     - รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์  
   3.2  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
     ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมี 
     คณุสมบติั ดงันี ้ 
     (1) มีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของ  
      - พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  
      - พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
      - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
      - ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
      - ข้อบงัคบัของบริษัท  
      - หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท  
    (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ 
       ประโยชน์และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท  
     (3) มีความทุ่มเท และสามารถอทุิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบติัหน้าที่ตามความ 
      รับผิดชอบ  
  4.  ขัน้ตอน/วิธีการพิจารณา  
   4.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม :  
      (1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และ 
      ด าเนินงานตามขัน้ตอนของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชมุกรรมการบริหาร รวมทัง้ 
      คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนน าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป  
     (2) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจเุป็น. 
      ระเบียบวาระการประชมุบริษัทและจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุ่า 
      เป็นระเบียบวาระที่ก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น  
     (3) เร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ บริษัท 
      จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งไว้ตามข้อ 5.3 (1) (กรณีผู้ ถือหุ้น 
      หลายรายรวมกนั) รับทราบพร้อมเหตผุลต่อไป  
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   4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :  
           (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ  

คุณสมบติัของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และด าเนินงานตาม
ขัน้ตอนของบริษัท  เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กบัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป  

           (2)  บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
           ค่าตอบแทน กบัคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระ 
           การเลือกตัง้กรรมการ  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนงัสือ 
          นดัประชมุ โดยระบวุ่าเป็นบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ ถือหุ้น  

(3) ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน  กบัคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ แทนที่ผู้ ถือหุ้ นแจ้งไว้ตามข้อ  5.4 (1) (กรณีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกัน ) 
รับทราบพร้อมเหตผุลต่อไป  

4.3 คณะกรรมการบริษ ัทจะเป็นผู้พ ิจารณาความเหมาะสมของเ ร่ืองท่ี
 เสนอโดยผู้ ถือหุ้น   โดยค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด  

  5.  เอกสารหลักฐาน  
   ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบการพิจารณา  

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 
 เอกสารหลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝาก 
 หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

   5.2  เอกสารหลักฐานของผู้ ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเร่ือง ได้แก่  
    (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือ 
      เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  
    (2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล : ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัร 
                                        ประจ าตวัประชาชน   หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ 
     กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  
   5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
     (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอ 
       ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก  “แบบฟอร์มการใช้สิทธิ 
       เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญ 
       ผู้ ถือ หุ้นประจ าปี  2565”  และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็น 
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      ชุดเดียวกนั  โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการ 
      นีใ้ห้กรอกชื่อ   ซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกนัทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดต่อ 
      แทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็นการ 
      ติดต่อกบัผู้ ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ  
       (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ  
      คณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
    6.     การรับเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  
    เพื่ออ านวยความสะดวกในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเร่ือง
อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทางดงันี ้ 

     6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2853-7835  
       หรือ Email Address : juristic_person@mbkgroup.co.th     

        หรือ เว็บไซต์ของบริษัท  http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir_contact.html 
   6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร  
    เพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ  
    โดยส่งมาที่ : 
    บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)  

                 แผนกงานนิติบคุคล  
                 444  ชัน้ 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  
    ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
    กรุงเทพมหานคร  10330 
   6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
    แผนกงานนิติบุคคล 

      โทรศพัท์ 0-2853-7834, 0-2853-7814 หรือ 
       Email Address  juristic_person@mbkgroup.co.th  

7. ระยะเวลาสิน้สุดการรับเร่ือง : ภายในวนัที่ 30 ธันวาคม  2564 
 

บริษัท  เอ็ม บี เค  จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 29 กันยายน 2564 
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