
 

 
หลักเกณฑ์การให้สทิธ ิผู้ถอืห ุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัท รวมทัง้การส่งคาํถามล่วงหน้าสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2563 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัท เอ็ม วิชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้คํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นมากย่ิงขึน้ อนัเป็นการสง่เสริมหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดี บริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทรวมทัง้การส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี  

 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถอืห ุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการและส่งคําถามลว่งหน้าต้องมีคณุสมบติัดงันี ้
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั มีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
1.2 ต้องถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนท่ีกําหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุใน

วาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
 

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่ องเพ ื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิท่ีจะไม่พจิารณาการบรรจเุร่ืองเสนอเป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัต่อไปนี ้
2.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท

หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

2.2 เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัสาํคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.3 เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 
2.4 เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 
2.5 เร่ืองท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทกําหนดตามข้อ 1 
2.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
2.7 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 



 

 
ขัน้ตอนการพจิารณา 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน ต้องจดัทําหนังสือเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอระเบียบวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลกัฐานและแนบเอกสารประกอบตามท่ีได้ระบไุว้ในหมายเหต ุ

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณุสมบติัครบถ้วน ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน
ใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น”  พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมส่งไว้ให้
เป็นชดุเดยีวกนั 

3. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองวาระท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพจิารณาเป็นลําดบัต่อไป 

4. เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น พร้อมทัง้ระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้ น สําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เสนอวาระทราบ และรายงานต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมชีแ้จง
เหตผุลให้ทราบตอ่ไป 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น กรณีผู้ ถือหุ้น
กรอกข้อมูลแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ ถือหุ้ นมาครบถ้วนตามท่ีบริษัท
กําหนดไว้ 
 

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
1. มีคณุสมบติัถูกต้องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและข้อบงัคบัของบริษัท 
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท 
3. สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และสามารถเข้าร่วมการประชมุของบริษัท

อย่างสม่ําเสมอ 
4. ไม่ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทใดท่ีประกอบธรุกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท 
5. ไม่ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท 
ขัน้ตอนการพจิารณา 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน ต้องจดัทําหนงัสือแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุราย
ต้องกรอกรายละเอียดของตนให้ครบถ้วนและลงลายมือช่ือใน “แบบขอเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการสําหรับ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น”   



 

3. ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ จะต้องลงนามยินยอมใน “ใบเสนอชื่อบคุคล
เพ่ือเป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” และแนบเอกสารประกอบตามท่ีได้ระบ ุ

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการและคุณสมบัติของ
กรรมการท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาเป็นลําดบัต่อไป 

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาคดัสรรผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

6. บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถกูบรรจไุว้ในวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้น สําหรับบคุคลท่ีไม่ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ เสนอชื่อทราบ และรายงานต่อท่ี 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมชีแ้จงเหตผุลให้ทราบต่อไป 

7. คําวนิิจฉยัของคณะกรมการบริษัทถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

4. หลักเกณฑ์การส่งคาํถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า 
เนือ้หาของคําถาม 
1. ต้องเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึง่มีวาระหลกั ดงันี ้ 

1)  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา  
2)  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  

2. เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวกบับริษัท 
ขัน้ตอนการพจิารณา 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนใน “แบบสง่คําถามล่วงหน้าสําหรับการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามที่ระบ ุและลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
2. เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ ถือหุ้น นําเรียนหารือคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาคําถามท่ี

เป็น ประโยชน์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคําถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการ
ชีแ้จงใน การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีต่อไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นท่านอ่ืนได้รับทราบข้อมูล
ดงักลา่วอย่าง เท่าเทียมกนั 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาคาถามท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูหรือแนบเอกสาร
หลกัฐานไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือไม่สมบรูณ์ หรือไม่สามารถติดตอ่ได้  
 
 
 
 
 
 



 

5. ช่องทางในการเสนอเรื่ อง 
5.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 กรุณาเอกสารต้นฉบับทัง้หมดมายังบริษัทโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ตามท่ีอยูด่งันี ้ 
 
 
 
 

 
 

5.2 การนําเสนออย่างไม่เป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นทาง 
- E-mail เลขานกุารบริษัท ท่ี ir@mvisioncorp.com 
- โทรสาร 02-735-2719 

 
6. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถอืห ุ้นสามารถใช้สทิธ ิ 

ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

 

 

 เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท เอ็ม วิชัน่  จํากดั (มหาชน)  
               เลขท่ี 11/1 ซอยรามคําแหง 121 

ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 


