บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107546000440

หลั ก เกณฑ์กำรเปิ ดโอกำสให้ผู้ ถื อ หุ้นเสนอวำระกำรประชุ ม และเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรั บ กำรพิ จำรณำเลือกตั้งเป็ น
กรรมกำรบริษัท
30 พฤศจิกายน 2563
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ขอเชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท สาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2564 ที่บริษัทจะ
จัดขึน้ ภายในเดือนเมษายน 2564
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ร่วมพิจารณาเรื่องสาคัญของบริษัท อัน
เป็ นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทขอเปิ ดรับการเสนอเรื่องดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31
มกราคม 2564 ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธิ์พิจารณาวาระที่เหมาะสม เห็นว่าเป็ นประโยชน์กบั บริษัท และผูถ้ ือหุน้ และจะ
บรรจุเป็ นวาระเพิ่มเติมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ กาหนด ดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่มีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.25 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ
โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นต้น

2. หลักเกณฑ์กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
2.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทฯ จะดาเนินการได้
(3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง
(4)
(5)
(6)
(7)

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงในเรื่องนัน้ ยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมา
ไม่ทนั ภายในระเวลาที่กาหนด
เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุน้ นัน้ มีความไม่ตรงตามความจริง หรือมีขอ้ ความคลุมเครือ
เรื่องที่เป็ นอานาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็ นกรณีท่กี ่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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(8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อ บังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับดูแล
บริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ ได้ดาเนินการกาหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
(10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการแล้ว

2.2 ขัน้ ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ
ก.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็ นการเสนอวาระโดยผูถ้ ือหุน้ มากกว่าหนึ่งราย ให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละราย
กรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก.” พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ
ก.”) ดังนี ้
(ก) หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(ข) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
(ค) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อของ
นิติบคุ คลนัน้ ๆ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทัง้ ลงนามรับรองความถูกต้อง
(3) นาส่ง “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กาหนดอย่างไม่
เป็ นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ www.mangpong.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยัง :เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนีเ้ ลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และ
หลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีท่ีมีการบรรจุเป็ น
วาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุน้ ทั้งนีใ้ นกรณีท่คี ณะกรรมการ
ปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้ จงเหตุผลให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
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3. หลักเกณฑ์กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำร
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้โดยต้อง
กรอกข้อมูลใน “ ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ” (“แบบ ข.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือ
ชื่อ และหากเป็ นการเสนอวาระโดยผูถ้ ือหุน้ มากกว่าหนึ่งราย ให้ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายกรอกรายละเอียดของตน พร้อมทัง้ ลง
ลายมือชื่อและรวมเป็ นชุดเดียวกัน
3.2 ดาเนินการให้บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ” (“แบบ ค.”) ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อ
3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัด ส่งให้บริษั ทฯ ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
และประวัติการทางาน (Curriculum Vitae) ของผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อ
3.4 นาส่ง “ แบบ ข.” และ “ แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กาหนดอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้โดยทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ www.mangpong.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง :
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทัง้ นีเ้ ลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้
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