บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)

ประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑการเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
และ การเสนอชื่อบุคคลตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค
โดยที่บริษัทคํานึงถึงความสําคัญถึงความเทาเทียมกันในสิทธิของผูถือหุน และการเปดโอกาสใหบริษัทไดรับฟง
ความคิดเห็นและขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการบริหารกิจการของ และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่มุงสงเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอเรื่องที่ผูถือหุนเห็นวาเปนประโยชนแกบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเปน
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดดังนี้
1.

2.

คําจํากัดความ
ในหลักเกณฑนี้ หากขอความมิไดกลาวไวเปนประการอื่น คําวา
“บริษัท” หมายถึง บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท
“การประชุม” หมายถึง การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท
“ผูถือหุน” หมายถึง ผูถือหุนของบริษัท

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม
2.1 คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม จะตองเปนผูถือ
หุนคนเดียวหรือหลายคนถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ผูถือหุนตามวรรคกอน จะตองเปนผูถือหุนของบริษัทตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
จนถึงวันที่ยื่นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม
2.2 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2.1 จะตองเสนอเรื่องโดยใช “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม”
ตามแบบที่กําหนดไวแนบทายหลักเกณฑนี้ (แบบ ก.) พรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (หากมี) ไวเปน
หลักฐาน และสงใหคณะกรรมการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑใน 2.1 ไดแก ใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัท
หลักทรัพย หรือจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(2) หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน
ก. กรณีผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ไดแก สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง

ข. กรณีผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคล ไดแก สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยทางราชการ
และแสดงชื่อของนิติบุคคล สถานที่ตั้ง และรายชื่อของกรรมการหรือผูแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และสําเนา
เอกสารตามขอ ก. ของกรรมการหรือผูแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
(3) เอกสารหลักฐานที่แสดงขอมูล ตลอดจนขอเท็จจริงที่เพียงพอในเรื่องที่เสนอ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม
โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะเรียกขอขอเท็จจริงหรือ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เห็นควรจากผูถือหุน
(4) หากเอกสารตามขอ (1) (2) หรือ (3) ขางตนเปนสําเนา ผูถือหุนจะตองลงนาม และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (หากมี) เพื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
(5) ผูถือหุนแตละรายที่รวมกันเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม จะตองแยกจัดทํา
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” สําหรับผูถือหุนแตละราย
2.3 ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระในการประชุม ผูถือหุนจะตองระบุโดยชัดแจงวาเรื่องที่เสนอ
นั้น เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งขอเท็จจริงและรายละเอียดประกอบโดย
ครบถวน
2.4 ผูถือหุนที่จะตองสง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” พรอมเอกสารที่ไดดําเนินการครบถวนตามขอ
2.2 ถึงบริษัทภายในวันทําการสุดทายของปกอนปที่จะมีการจัดการประชุม
2.5 บริษัทจะไมรับพิจารณาเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุม ตามที่ผูถือหุนไดเสนอในเรื่องดังตอไปนี้
(1) เรื่องที่เสนอโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 2.1, 2.2, 2.3 และ 2.4
(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลการดําเนินงาน หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึง
เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
(4) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ผูถือหุนประสงคได
(5) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมาและเรื่อง
ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เวนแต
ขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนในครั้งกอน
(6) เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการไปแลว
(7) เรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนด
2.6 เรื่องใดที่คณะกรรมการปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระในการประชุมครั้งใด คณะกรรมการ
จะแจงเรื่องดังกลาวเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกลาวไวดวย
3.

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
3.1 คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะมีสิทธิจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท จะตองเปนผู
ถือหุนคนเดียวหรือหลายคนถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ผูถือหุนตามวรรคกอน จะตองเปนผูถือหุนของบริษัทตอเนื่องกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 12 เดือน
จนถึงวันที่ยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

3.2 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3.1 จะตองกรอกขอความ และลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา
สําคัญ (หากมี) ใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ” ตามแบบที่กําหนดไวแนบทายหลักเกณฑนี้ (แบบ
ข.) พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน และสงใหคณะกรรมการพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑใน 3.1 ไดแก ใบหุน หรือหนังสือรับรองการถือหุนจากบริษัท
หลักทรัพย หรือจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(2) หลักฐานการแสดงตอของผูถือหุน
ก. กรณีผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ไดแก สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัว
คนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ข. กรณีผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคล ไดแก สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยทางราชการ
และแสดงชื่อของนิติบุคคล สถานที่ตั้ง และรายชื่อของกรรมการหรือผูแทนที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และสําเนา
เอกสารตามขอ ก. ของกรรมการหรือผูแทนที่มีอํานาจของนิติบุคคล
(3) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
ไดแก
ก. หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ
ข. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ค. ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยละเอียด
(4) หากเอกสารตามขอ (1) (2) หรือ (3) ขางตนเปนสําเนา ผูถือหุนและบุคคลที่ถูกเสนอชื่อซึ่งเปน
เจาของเอกสาร จะตองลงนาม และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (หากมี) เพื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
(5) ผูถือหุนแตละรายที่รวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
จะตองแยกจัดทํา
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ” สําหรับผูถือหุนแตละราย
3.3 ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ผูถือหุนจะตองระบุโดยชัดแจงวาเพื่อเสนอชื่อรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการ หรือกรรมการอิสระ
3.4 ผูถือหุนที่จะตองสง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ” พรอมเอกสารที่ไดดําเนินการ
ครบถวนตามขอ 3.2 ถึงบริษัทภายในวันทําการสุดทายของปกอนปที่จะมีการจัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
3.5 คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไมเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ตามที่ผูถือหุนเสนอ ภายใตหลักเกณฑคุณสมบัติของกรรมการ ดังนี้
(1) เปนการเสนอชื่อโดยไมเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4
(2) บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ขาดคุณสมบัติตามขอ 3.6
หรือมีคุณสมบัติที่ขัดกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทตามที่กําหนดไวในขอ 3.7
3.6 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ
(1) มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
กฎหมาย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) มีความรู ความสามารถ ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังดวยความ
ซื่อสัตย สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียม
ตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา
หาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
(3) มีความรูความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัท ไดแก การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ
กลยุทธธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และกฏหมาย

(4) ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเกิน 4 บริษัทในกรณีที่เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร และ 6
บริษัทในกรณีที่เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (สอดคลองกับนิยามขางตน)
(5) มีอายุไมเกิน 70 ป ณ วันที่ไดรับการแตงตั้ง โดยหากไดรับการแตงตั้งแลว ใหสามารถดํารง
ตําแหนงไดจนครบวาระ
3.7 บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
(2)

ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท

บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะที่กลาวมานี้มาแลวเปนเวลาไม
นอยกวา 1 ป
(3)

ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดาน

การเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
(4)

ไมเปนญาติสนิทของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ

ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
3.8 หากคณะกรรมการปฏิเสธที่จะเสนอชื่อบุคคลใดตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ตามที่ผูถือหุนเสนอ คณะกรรมการจะแจงเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการ
ปฏิเสธการเสนอชื่อบุคคลดังกลาวไวดวย
4.

การสงเอกสารถึงบริษัท
การสง “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม” และหรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการ” และ
เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดในหลักเกณฑนี้ ใหสงถึงบริษัทตามที่อยูดังตอไปนี้
ฝายเลขานุการบริษัท
บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 456 ซอยโชคชัยจงจําเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2554

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
)

