
 

 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

รวมทัง้การส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
วัตถุประสงค์ 

บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ค ำนึงถึงสิทธิและผลประโยน์ของกลุ่มของผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ รำยย่อย บคุคลธรรมดำ หรือสถำบนั ด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั ดงันัน้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก และเปิด
โอกำสให้  ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นมำกยิ่งขึน้อนัเป็นกำรสง่เสริมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคล เพ่ือเข้ำรับพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทรวมทัง้กำรส่งค ำถำม
เป็นกำรลว่งหน้ำส ำหรับกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชมุ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการและสง่คําถามลว่งหน้าต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
1.1. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั มีสดัสว่นการถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อย

ละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
1.2. ต้องถือหุ้นในบริษัทในสดัส่วนท่ีกําหนดตามข้อ 1.1 และต้องถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม

และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ 
 

2. หลักเกณฑ์การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม   

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิท่ีจะไมพ่ิจารณาการบรรจเุร่ืองเสนอเป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
2.1. เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไป

ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 
2.2. เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหุ้น 

โดยรวม 
2.3. เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้  
2.4. เร่ืองที่บริษัทได้ดําเนินการแล้ว   
2.5. เร่ืองที่เสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทกําหนดตามข้อ 1 
2.6. เร่ืองที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
2.7. เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้หรือเสนอมาไมท่นัใน ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ขัน้ตอนการพิจารณา 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัทําหนงัสือเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนใน 
“แบบเสนอระเบียบวาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานและแนบเอกสาร
ประกอบตามท่ีได้ระบไุว้ในหมายเหต ุ



2. ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วน ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน ใน “แบบ
เสนอระเบียบวาระสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมสง่ไว้ให้เป็นชุด
เดียวกนั 

3. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบใบเบือ้งต้น
ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเป็นลําดบัตอ่ไป 

4. เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้
ระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น สําหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีเป็นผู้ เสนอวาระทราบ และรายงานตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมชีแ้จง เหตผุลให้ทราบตอ่ไป 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น กรณีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลู
แบบฟอร์มไมค่รบถ้วนหรือไมไ่ด้แนบเอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นมาครบถ้วนตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
 

3. หลักเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
3.1. มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมมี่คณุสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายบริษัท 
3.2. มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมมี่คณุสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและข้อบงัคบัของบริษัท 
3.3. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท 
3.4. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และสามารถเข้าร่วมการประชมุของบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 
3.5. ไมดํ่ารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทใดท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท 
3.6. ไมดํ่ารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท  

ขัน้ตอนการพิจารณา 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัทําหนงัสือแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนใน 
“แบบขอเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

2. ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
รายละเอียดของตนให้ครบถ้วนและลงลายมือช่ือใน  “แบบขอเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น”  

3. ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องลงนามยินยอมใน “ใบเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเป็น
กรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” และแนบเอกสารประกอบตามท่ีได้ระบ ุ

4. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการและคณุสมบตัิของ กรรมการท่ีผู้ ถือ
หุ้นเสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานประกอบในเบือ้งต้นก่อนนําเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาเป็นลําดบัตอ่ไป 

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคดัสรรผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม ตาม กระบวนการ
สรรหากรรมการของบริษัท เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

6. บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถกูบรรจุไว้ในวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมความเห็นของกรรมการ และแจ้งด้วยว่าเป็นการเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นสําหรับบุคคลท่ีไม่ผ่าน การเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เสนอช่ือทราบ และรายงานตอ่ท่ี ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมชีแ้จง
เหตผุลให้ทราบตอ่ไป 

7. คําวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสิน้สดุ 



4. หลักเกณฑ์การส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า  
เนือ้หาของคําถาม 
4.1. ต้องเก่ียวข้องกบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปัี2565 ซึง่มีวาระหลกั ดงันี ้

1) รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
2) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  
3) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

4.2. เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวกบับริษัท  

ขัน้ตอนการพิจารณา 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนใน “แบบส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามญั ผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2565” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบแุละลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

2. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคําถามจากผู้ ถือหุ้ น นําเรียนหารือคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาคําถามท่ีเป็น 
ประโยชน์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยคําถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการชีแ้จงใน การ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีตอ่ไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทา่นอื่นได้รับทราบข้อมลู ดงักลา่วอยา่ง เทา่เทียมกนั 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาคําถามท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูหรือแนบเอกสาร หลกัฐานไม่
ถกูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
 

5. ช่องทางในการเสนอเร่ือง  

5.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 กรุณาเอกสารต้นฉบับทัง้หมดมายังบริษัทโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน 
ภายในวนัท่ี 28 มกราคม 2565 ตามท่ีอยูด่งันี ้

เลขำนกุำรบริษัท 
 

บริษัท เอ็ม วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 

เลขที่11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 
 

ถนนรำมค ำแหง แขวงหวัหมำก 
 

เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
 

5.2 การนําเสนออย่างไมเ่ป็นทางการโดยสง่เอกสารข้างต้นทาง 
- E-mail เลขำนกุำรบริษัท ที่ ir@mvisioncorp.com 

- โทรสำร 02-735-2719 
 

6. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ 

ตัง้แตว่นัท่ี 21 ตลุาคม 2564  ถงึวนัท่ี 28 มกราคม 2565 
 


