หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญในสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็ นกำร
ส่งเสริ มกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมนโยบำยของบริ ษัท บริ ษัทจึงเปิ ดโอภำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมเพื่อ
พิจำรณำบรรจุเป็ นวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท
เป็ นกำรล่วงหน้ ำ ภำยใต้ หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด
1. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1.1
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียว หรื อหลำยรำยรวมกัน มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
1.2
ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนที่กำหนดตำมข้ อ 1.1 และต้ องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุใน
วำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
2. หลักเกณฑ์ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
เรื่ องที่บริ ษัทจะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
2.1
เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัท
หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี และ
จริ ยธรรมทำงธุรกิจของบริ ษัท
2.2
เรื่ อ งที่ เ ป็ นอ ำนำจกำรบริ ห ำรจัด กำรของบริ ษัท เว้ น แต่เป็ นกรณี ที่ ก่อ ให้ เกิ ดควำมเสีย หำยอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.3
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริ ษัทจะดำเนินกำรได้
2.4
เรื่ องที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรแล้ ว
2.5
เรื่ องที่เสนอมำไม่เป็ นไปตำมคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทกำหนด
2.6
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
2.7
เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้ หรื อเสนอมำไม่ทันใน
ระยะเวลำที่กำหนด

ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำ
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ต้ องจัดทำหนังสือเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม โดยกรอกข้ อมูล
ให้ ครบถ้ วนใน “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ” พร้ อมทังแนบเอกสำรประกอบตำมที
้
่ได้
ระบุไว้ ในหมำยเหตุ
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และรวบรวมส่งไว้ ให้ เป็ นชุดเดียวกัน
3. เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลั่นกรองวำระที่ ผ้ ูถือ หุ้นเสนอ รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
ประกอบในเบื ้องต้ นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเป็ นลำดับต่อไป
4. เรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2562 พร้ อมทังระบุ
้ ว่ำเป็ นเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่ องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้เสนอวำระทรำบ และรำยงำนต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นพร้ อมชี ้แจงเหตุผลให้ ทรำบต่อไป
5. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
กรณี ผ้ ูถือหุ้นกรอกข้ อมูลแบบฟอร์ มไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ได้ แนบเอกสำรหลักฐำนของผู้ถือหุ้นมำครบถ้ วน
ตำมที่บริ ษัทกำหนดไว้
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรบริ ษัท
1. มีคุณสมบัติถูกต้ องและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ำมตำมกฎหมำยบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
3. สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และสำมำรถเข้ ำร่วมกำรประชุมของบริษัท
อย่ำงสม่ำเสมอ
4. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทใดที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริ ษัท
5. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริ ษัท
ขันตอนกำรพิ
้
จำรณำ
1. ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ต้ องจัดทำหนังสือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร โดยกรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วนใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร”
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้ องกรอกรำยละเอียดของตนและลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์ มด้ วย
3. ผู้ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร จะต้ องลงนำมยินยอมใน “ใบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมกำร”

4. เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรและคุณสมบัติ ข อง
กรรมกำรที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอ รวมทัง้ ตรวจสอบเอกสำร หลัก ฐำนประกอบในเบื อ้ งต้ นก่ อ นน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเป็ นลำดับต่อไป
5. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำจะเป็ นผู้พิจำรณำคัดสรรผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม ตำมกระบวนกำรสรร
หำกรรมกำรของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป
6. บุคคลที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท จะถูกบรรจุไว้ ในวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้ อมควำมเห็นของกรรมกำร และแจ้ งด้ วยว่ำเป็ นกำรเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่ำน
กำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นผู้เสนอชื่อทรำบ และรำยงำนต่อที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพร้ อมชี ้แจงเหตุผลให้ ทรำบต่อไป
7. คำวินิจฉัยของคณะกรมกำรบริ ษัทถือเป็ นที่สิ ้นสุด
4. ช่ องทางในการเสนอเรื่อง
4.1
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 1 กรุณำจัดส่งเอกสำร โดยถูกต้ องครบถ้ วนถึงบริ ษัทภำยในวันที่
31 มกรำคม 2562 ตำมที่อยูด่ ้ ำนล่ำงนี ้
เลขำนุกำรบริ ษัท
บริ ษัท เอ็ม วิชนั่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 11/1 ซอยรำมคำแหง 121
ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
4.2

กำรนำเสนออย่ำงไม่เป็ นทำงกำรโดยส่งเอกสำรข้ ำงต้ นทำง
- E-mail เลขำนุกำรบริ ษัท ที่ ir@mvisioncorp.com
- โทรสำร 02-735-2719

5. ระยะเวลาที่เปิ ดให้ ผ้ ถู อื หุ้นสามารถใช้ สิทธิเสนอวาระการประชุม
ตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2562

