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หลักเกณฑก์ำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัท 
         30 พฤศจิกายน 2563 
 
 บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2564 ที่บริษัทจะ
จดัขึน้ภายในเดือนเมษายน 2564 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดร้่วมพิจารณาเรื่องส าคญัของบรษิัท  อนั
เป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท  บรษิัทขอเปิดรบัการเสนอเรื่องดงักล่าวในระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 
มกราคม 2564 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธ์ิพิจารณาวาระท่ีเหมาะสม  เห็นว่าเป็นประโยชนก์บับริษัท และผูถื้อหุน้  และจะ
บรรจเุป็นวาระเพิ่มเติมในการประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป  โดยมีหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด  ดงัต่อไปนี  ้

1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบรษิัท  จะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.25 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 
โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ และ 

1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสือรบัรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือ  หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

 
2. หลักเกณฑก์ำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

 

2.1 เรื่องที่บรษิัทฯ จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ 

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้

(3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา  และไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียง
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด  โดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

(4) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น  ใหข้อ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น  ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมา
ไม่ทนัภายในระเวลาที่ก าหนด 

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

(6) เรื่องที่เสนอ หรือหลกัฐานประกอบการเสนอของผูถื้อหุน้นัน้มีความไม่ตรงตามความจรงิ หรือมีขอ้ความคลมุเครือ 

(7) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมีนยัส าคญั
ต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
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(8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
บรษิัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการก าหนด
เป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

(10)   เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
 

2.2 ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(1) ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งกรอกขอ้มลูใน “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ 
ก.”) ใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกว่าหนึ่งราย  ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย
กรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก.”  พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

(2) จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัส่งใหบ้รษิัทฯ พรอ้มกบั “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุฯ ” (“แบบ 
ก.”) ดงันี ้
(ก) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
(ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว 
ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

(ค) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อของ
นิติบคุคลนัน้ ๆ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบต่างดา้ว 
ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อดงักล่าว พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

(3) น าส่ง “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุฯ ” (“แบบ ก.”) พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดอย่างไม่
เป็นทางการก่อนไดโ้ดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ที่ www.mangpong.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยงั :- 

 
เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนีเ้ลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูล  และ
หลักฐานประกอบดังกล่าวขา้งตน้ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็น
วาระการประชมุ  บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุว่าเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้  ทั้งนีใ้นกรณีที่คณะกรรมการ
ปฏิเสธการรบัเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้  คณะกรรมการบรษิัทจะชีแ้จงเหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 
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3. หลักเกณฑก์ำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
 

3.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตาม ขอ้ 1.  สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการไดโ้ดยตอ้ง
กรอกขอ้มลูใน  “ ใบเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ”  (“แบบ ข.”) ใหค้รบถว้น  พรอ้มลงลายมือ
ชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกว่าหนึ่งราย ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายกรอกรายละเอียดของตน  พรอ้มทัง้ลง
ลายมือชื่อและรวมเป็นชดุเดียวกนั 

3.2 ด าเนินการใหบุ้คคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อกรอกขอ้มูลใน  “ แบบขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อรบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ ” (“แบบ ค.”) ใหค้รบถว้น  พรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อ 

3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะตอ้งจัดส่งให้บริษัทฯ  ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างตน้ให้ครบถ้วน  พรอ้มทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง  
และประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae)  ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

3.4 น าส่ง “ แบบ ข.” และ “ แบบ ค.”  พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่บริษัทฯ ก าหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนไดโ้ดยทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ที่ www.mangpong.co.th และจดัส่งตน้ฉบบัโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยงั : 
 

เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 
ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ทัง้นีเ้ลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเ้สนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ บรษิัทฯ จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชมุว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้ 
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