หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ส ทิ ธิผ้ ูถ อื หุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เข้ ารั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท รวมทัง้ การส่ งคําถามล่ ว งหน้ าสําหรับ การประชุม สามัญผู้ถ อื หุ้น ประจําปี 2564
วัต ถุป ระสงค์
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ คํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรื อสถาบัน ด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนัน้ เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวก และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ ้น อันเป็ นการส่งเสริ มหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี บริ ษัทจึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทรวมทั ้งการส่งคําถามเป็ นการล่วงหน้ าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
1. คุณสมบัต ขิ องผู้ถ อื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการและส่งคําถามล่วงหน้ าต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกัน มีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมด
1.2
ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนที่กําหนดตามข้ อ 1.1 และต้ องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุใน
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
2. หลัก เกณฑ์ ก ารเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทมีสิทธิที่จะไม่พจิ ารณาการบรรจุเรื่ องเสนอเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดงั ต่อไปนี ้
2.1
เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี และ
จริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท
2.2
เรื่ องที่ เ ป็ น อํา นาจการบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท เว้ นแต่ เป็ นกรณี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งมี
นัยสําคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.3
เรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้
2.4
เรื่องที่บริษัทได้ ดําเนินการแล้ ว
2.5
เรื่องที่เสนอมาไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทกําหนดตามข้ อ 1
2.6
เรื่องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
2.7
เรื่ องที่ ผ้ ูถื อหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติ ดต่อได้ หรื อเสนอมาไม่ ทัน ใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ขั ้นตอนการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ต้ องจัดทําหนังสือเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยกรอกข้ อมูล
ให้ ครบถ้ วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระสําหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมทั ้งลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานและแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ ระบุไว้ ในหมายเหตุ
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
ใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และรวบรวมส่งไว้ ให้
เป็ นชุดเดียวกัน
3. เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองวาระที่ ผ้ ูถือ หุ้นเสนอ รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ประกอบในเบื ้องต้ นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็ นลําดับต่อไป
4. เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น พร้ อมทั ้งระบุว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สําหรั บเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้เสนอวาระทราบ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมชี ้แจง
เหตุผลให้ ทราบต่อไป
5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้น กรณีผ้ ถู ือหุ้น
กรอกข้ อมูลแบบฟอร์ มไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ได้ แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้ วนตามที่ บริ ษั ท
กําหนดไว้
3. หลัก เกณฑ์ ก ารเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
1. มีคณ
ุ สมบัติถูกต้ องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและข้ อบังคับของบริ ษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัท
3. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และสามารถเข้ าร่ วมการประชุมของบริ ษัท
อย่างสมํ่าเสมอ
4. ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษัทใดที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
5. ไม่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ขั ้นตอนการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ต้ องจัดทําหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ โดยกรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วนใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐาน
ุ สมบัติครบถ้ วนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ต้ องกรอกรายละเอียดของตนให้ ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการสําหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

3. ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ จะต้ องลงนามยินยอมใน “ใบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และแนบเอกสารประกอบตามที่ได้ ระบุ
4. เลขานุการบริ ษัทจะเป็ น ผู้พิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น กรรมการและคุณสมบัติ ข อง
กรรมการที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอ รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสาร หลัก ฐานประกอบในเบื อ้ งต้ นก่ อ นนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเป็ นลําดับต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะถูกบรรจุไว้ ในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของกรรมการ และแจ้ งด้ วยว่าเป็ นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น สําหรับบุคคลที่ไม่ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ เป็ นผู้เสนอชื่อทราบ และรายงานต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมชี ้แจงเหตุผลให้ ทราบต่อไป
7. คําวินิจฉัยของคณะกรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สิ ้นสุด
4. หลัก เกณฑ์ ก ารส่ งคําถามเกี่ย วกับ บริ ษัท ล่ ว งหน้ า
เนื ้อหาของคําถาม
1. ต้ องเกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึง่ มีวาระหลัก ดังนี ้
1) รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา
2) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
3) พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
2. เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวกับบริ ษัท
ขั ้นตอนการพิจารณา
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนใน “แบบส่งคําถามล่วงหน้ าสําหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564” พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุ และลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
2. เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ถือหุ้น นําเรี ยนหารื อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาคําถามที่
เป็ น ประโยชน์กบั บริ ษัทและผู้ถือหุ้น โดยคําถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการ
ชี แ้ จงใน การประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจํ าปี ต่อไป เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้นท่านอื่ นได้ รั บ ทราบข้ อ มูล
ดังกล่าวอย่าง เท่าเทียมกัน
3. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่พิจารณาคาถามที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นกรอกข้ อมูลหรื อแนบเอกสาร
หลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

5. ช่ อ งทางในการเสนอเรื่ อ ง
5.1 ผู้ถือหุ้นที่ มีคุณสมบัติครบถ้ ว นตามข้ อ 1 กรุ ณาเอกสารต้ นฉบับ ทัง้ หมดมายัง บริ ษัทโดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 11/1 ซอยรามคําแหง 121
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
5.2 การนําเสนออย่างไม่เป็ นทางการโดยส่งเอกสารข้ างต้ นทาง
- E-mail เลขานุการบริ ษัท ที่ ir@mvisioncorp.com
- โทรสาร 02-735-2719
6. ระยะเวลาที่เ ปิ ดให้ ผ้ ูถ อื หุ้น สามารถใช้ ส ทิ ธิ
ตั ้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

