บริษัท มัล ติแ บกซ์ จํากัด (มหาชน)

ประกาศ
เรือง หลัก เกณฑ์ก ารเสนอวาระเพือพิจ ารณาบรรจุเ ป็ นวาระในการประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้
และ การเสนอชือบุค คลต่อ ทีประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ เพือรับ เลือ กตังเป็ นกรรมการบริษัท
วัต ถุป ระสงค์
โดยทีบริษัทคํานึงถึงความสําคัญถึงความเท่าเทียมกันในสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการเปิ ดโอกาสให้บริษัทได้รบั ฟั ง
ความคิดเห็นและข้อมูลทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารกิจการของ และเพือให้เป็ นไปตามกฎหมายทีมุ่งส่งเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้เสนอเรืองทีผูถ้ ือหุน้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัท เพือพิจารณาบรรจุเป็ น
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้เสนอชือบุคคลทีเห็นสมควรต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือ
เลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท ทังนีตามหลักเกณฑ์ทีได้กาํ หนดดังนี
1.

คําจํากัด ความ
ในหลักเกณฑ์นี หากข้อความมิได้กล่าวไว้เป็ นประการอืน คําว่า
“บริษัท” หมายถึง บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท
“การประชุม” หมายถึง การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริษัท
“ผูถ้ ือหุน้ ” หมายถึง ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

การเสนอเรืองเพือพิจ ารณาบรรจุเ ป็ นวาระการประชุม
2.1 คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ทีจะมีสิทธิในการเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม จะต้องเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ คนเดียวหรือหลายคนถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 จะต้องเสนอเรืองโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม”
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคณ
ตามแบบทีกําหนดไว้แนบท้ายหลักเกณฑ์นี (แบบ ก.) พร้อมลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญนิติบคุ คล (หากมี) ไว้เป็ น
หลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี
(1) หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 ได้แก่ ใบหุน้ หรือหนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัท
หลักทรัพย์ หรือจาก บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(2) หลักฐานการแสดงตนของผูถ้ ือหุน้
ก. กรณีผถู้ ือหุน้ ซึงเป็ นบุคคลธรรมดา ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ข. กรณีผถู้ ือหุน้ ซึงเป็ นนิติบคุ คล ได้แก่ สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึงออกโดยทางราชการ
และแสดงชือของนิติบคุ คล สถานทีตัง และรายชือของกรรมการหรือผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คล และสําเนา
เอกสารตามข้อ ก. ของกรรมการหรือผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
2.

(3) เอกสารหลักฐานทีแสดงข้อมูล ตลอดจนข้อเท็จจริงทีเพียงพอในเรืองทีเสนอ เพือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม
โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิทีจะเรียกขอข้อเท็จจริงหรือ
เอกสารหลักฐานเพิมเติมตามทีเห็นควรจากผูถ้ ือหุน้
(4) หากเอกสารตามข้อ ( ) ( ) หรือ ( ) ข้างต้นเป็ นสําเนา ผูถ้ ือหุน้ จะต้องลงนาม และประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คล (หากมี) เพือรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น
(5) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายทีร่วมกันเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม จะต้องแยกจัดทํา
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” สําหรับผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
2.3 ในการเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุม ผูถ้ ือหุน้ จะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าเรืองทีเสนอ
นัน เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือทราบ หรือเพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา พร้อมทังข้อเท็จจริงและรายละเอียดประกอบโดย
ครบถ้วน
2.4 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” พร้อมเอกสารทีได้ดาํ เนินการครบถ้วนตามข้อ .
ถึงบริษัทภายในวันทําการสุดท้ายของปี ก่อนปี ทีจะมีการจัดการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
2.5 บริษัทจะไม่รบั พิจารณาเพือบรรจุเป็ นวาระในการประชุม ตามทีผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอในเรืองดังต่อไปนี
(1) เรืองทีเสนอโดยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ . , . , . และ .
(2) เรืองทีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีกํากับดูแลการดําเนินงาน หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
(3) เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงทีกล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
(4) เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามทีผูถ้ ือหุน้ ประสงค์ได้
(5) เรืองทีผูถ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนทีผ่านมาและเรือง
ดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยเสียงทีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครังใหม่จะได้เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะทีนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในครังก่อน
(6) เรืองทีบริษัทได้ดาํ เนินการไปแล้ว
(7) เรืองอืนใดตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนด
2.6 เรืองใดทีคณะกรรมการปฏิเสธทีจะบรรจุเรืองทีผูถ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระในการประชุมครังใด คณะกรรมการ
จะแจ้งเรืองดังกล่าวเป็ นเรืองเพือทราบในการประชุมครังนัน โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรืองดังกล่าวไว้ดว้ ย
3.

การเสนอชือบุค คลเพือรับ เลือ กตังเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ทีจะมีสิทธิจะเสนอชือบุคคลเพือรับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท จะต้องเป็ นผู้
ถือหุน้ คนเดียวหรือหลายคนถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท
3.2 ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ .1 จะต้องกรอกข้อความ และลงลายมือชือพร้อมประทับตรา
สําคัญ (หากมี) ใน “แบบเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการ” ตามแบบทีกําหนดไว้แนบท้ายหลักเกณฑ์นี (แบบ
ข.) พร้อมลงชือไว้เป็ นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารทีเกียวข้อง ดังนี
(1) หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ใน 3.1 ได้แก่ ใบหุน้ หรือหนังสือรับรองการถือหุน้ จากบริษัท
หลักทรัพย์ หรือจาก บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

(2)

หลักฐานการแสดงต่อของผูถ้ ือหุน้
ก. กรณีผถู้ ือหุน้ ซึงเป็ นบุคคลธรรมดา ได้แก่ สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ข. กรณีผถู้ ือหุน้ ซึงเป็ นนิติบคุ คล ได้แก่ สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึงออกโดยทางราชการ
และแสดงชือของนิติบคุ คล สถานทีตัง และรายชือของกรรมการหรือผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คล และสําเนา
เอกสารตามข้อ ก. ของกรรมการหรือผูแ้ ทนทีมีอาํ นาจของนิติบคุ คล
(3) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ได้แก่
ก. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีถูกเสนอชือ
ข. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ค. ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยละเอียด
(4) หากเอกสารตามข้อ ( ) ( ) หรือ ( ) ข้างต้นเป็ นสําเนา ผูถ้ ือหุน้ และบุคคลทีถูกเสนอชือซึงเป็ น
เจ้าของเอกสาร จะต้องลงนาม และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (หากมี) เพือรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น
จะต้องแยกจัดทํา
(5) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายทีร่วมกันเสนอรายชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการ
“แบบเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการ” สําหรับผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
3.3 ในการเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ จะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าเพือเสนอชือรับ
เลือกตังเป็ นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ
3.4 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องส่ง “แบบเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการ” พร้อมเอกสารทีได้ดาํ เนินการ
ครบถ้วนตามข้อ . ถึงบริษัทภายในวันทําการสุดท้ายของปี ก่อนปี ทีจะมีการจัดประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
3.5 คณะกรรมการสงวนสิทธิทีจะพิจารณาไม่เสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทต่อทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ตามทีผูถ้ ือหุน้ เสนอ ภายใต้หลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมการ ดังนี
(1) เป็ นการเสนอชือโดยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ . , . , . และ .
(2) บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท ขาดคุณสมบัติตามข้อ .
หรือมีคณ
ุ สมบัติทีขัดกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทตามทีกําหนดไว้ในข้อ .
3.6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
(1) มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท
(2) มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความ
ซือสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสมําเสมอ มีการเตรียม
ตัวเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีสว่ นร่วมทีสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้า
หาญในการแสดงความคิดเห็นในทีประชุม
(3) มีความรูค้ วามสามารถทีสําคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ
กลยุทธ์ธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการทีดี และกฎหมาย
(4) ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 4 บริษัทในกรณีทีเป็ นกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร และ 6
บริษัทในกรณีทีเป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร (สอดคล้องกับนิยามข้างต้น)
(5) มีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันทีได้รบั การแต่งตัง โดยหากได้รบั การแต่งตังแล้ว ให้สามารถดํารง
ตําแหน่งได้จนครบวาระ

3.7

บุคคลทีได้รบั เสนอชือเป็ นกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัททีเกียวข้อง
(2)

ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของบริษัท

บริษัทในเครือ หรือบริษัททีเกียวข้อง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะทีกล่าวมานีมาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี
(3)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทังในด้าน

การเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัททีเกียวข้อง
(4)

ไม่เป็ นญาติสนิทของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอ

ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้อง
3.8 หากคณะกรรมการปฏิเสธทีจะเสนอชือบุคคลใดต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท
ตามทีผูถ้ ือหุน้ เสนอ คณะกรรมการจะแจ้งเป็ นเรืองเพือทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังนัน โดยจะระบุเหตุผลในการ
ปฏิเสธการเสนอชือบุคคลดังกล่าวไว้ดว้ ย
4.

การส่งเอกสารถึงบริษัท
การส่ง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” และหรือ “แบบเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการ” และ
เอกสารหลักฐานประกอบตามทีกําหนดในหลักเกณฑ์นี ให้สง่ ถึงบริษัทตามทีอยู่ดงั ต่อไปนี
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
เลขที ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประกาศ ณ วันที

ตุลาคม

แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
(1)
ขาพเจา
เปนผูถือหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) จํานวน
ที่อยูติดตอไดทางไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก
อีเมล
หมายเลขโทรสาร

หุน

(2)
ขาพเจามีความประสงคขอเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเปนระเบียบวาระการ
เรื่อง
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
โดยขอเสนอเปนวาระประเภท (กรุณาเลือกทําเครื่องหมายหนาเรื่องที่ประสงค เพียงหัวขอเดียว)
เพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ
เพื่อพิจารณา
โดยมี ขอเท็จจริง หลักการ และเหตุผลในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุม
ดังนี้

(3)
ขาพเจาไดรวมเสนอเรื่องตามแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมนี้รวมกับผูถือหุนรายอื่น
รายชื่อและจํานวนหุนที่ถือของผูถือหุนที่รวมกันเสนอเรื่อง คือ

โดยมี

ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน
และเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของ
แผน
คณะกรรมการเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุม ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จํานวน
มาพรอมกับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” ฉบับนี้ และไดขอรับรองวาเอกสารหลักฐานเหลานั้นทั้งหมดเปนความ
จริงและมีความถูกตองทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อเพื่อรับรองเอกสารดังกลาวไวเปนสําคัญ
ประทับตรานิติบุคคล (หากมี)
(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผูถือหุน
)

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
(1)
ขาพเจา
เปนผูถือหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) จํานวน
ที่อยูติดตอไดทางไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดโดยสะดวก
หมายเลขโทรสาร
อีเมล

หุน

(2)
ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ
เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ประเภท (กรุณาเลือกทําเครื่องหมายหนาเรื่องที่
ประสงค เพียงหัวขอเดียว)
กรรมการ
กรรมการอิสระ
โดยบุคคลที่ขาพเจาเสนอชื่อขางตนมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัท
และมี
หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ หลักฐานการแสดงตนของผูถูกเสนอชื่อ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ อันไดแก ประวัติการศึกษา การอบรมในหลักสูตรตางๆ และประวัติการทํางาน โดย
ละเอียด ที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา
(3)
ขาพเจาไดรวมเสนอเรื่องตามแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมนี้รวมกับผูถือหุนรายอื่น
รายชื่อและจํานวนหุนที่ถือของผูถือหุนที่รวมกันเสนอเรื่อง คือ

โดยมี

ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผูถือหุน และเอกสารหลักฐานตามขอ (2) เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุม
ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด จํานวน
แผน มาพรอมกับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ”
ฉบับนี้ และไดขอรับรองวาเอกสารหลักฐานเหลานั้นทั้งหมดเปนความจริงและมีความถูกตองทุกประการ จึงไดลงลายมือ
ชื่อเพื่อรับรองเอกสารดังกลาวไวเปนสําคัญ
ประทับตรานิติบุคคล (หากมี)
(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผูถือหุน
)

บุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
ขาพเจา
ของบริษัท ขอแสดงความยินยอมในการถูกเสนอชื่อโดยผูถือหุนดังรายละเอียดขางตน และขอรับรองวาเอกสารแสดงตน
ตลอดจนเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษาและประวัติการทํางานตางๆ ที่ไดแนบพรอมกับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการ” ฉบับนี้มีความถูกตองทุกประการ
(ลงชื่อ)
(
วันที่

ผูถูกเสนอชื่อ
)

