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บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอรแ์นชช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 
 

1. วัตถุประสงค ์
ดว้ยบริษัทมุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความแน่วแน่ที่จะด ารงไวซ้ึ่งการจดัการ 

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  
เพื่อสง่เสรมิหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อนัเป็นปัจจยัหนึง่ในการน ามาซึง่ความส าเรจ็
ของกิจการ  

การใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้เป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบัติต่อ 

ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส  

บริษัทจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และช่ือบคุคลเพื่อเป็น

กรรมการล่วงหนา้ขึน้ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทอย่างแทจ้ริง และคดัสรรบุคคลที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุ

ของบรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย รวมทัง้ช่วยใหบ้รษัิทสามารถปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

2.1. เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัก็ได ้และสดัสว่นการถือหุน้รวมกนั

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท   

2.2. มีสดัสว่นท่ีก าหนดในขอ้ 2.1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และ/หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

บรษัิท 

2.3. ตอ้งถือหุน้ตามสดัสว่นที่ก าหนดในขอ้ 2.1 และ 2.2 ในวนั Record Date เพื่อก าหนดสทิธิในการประชมุสามญั 

ผูถื้อหุน้ในปีนัน้ 

2.4. ตอ้งมีหลกัฐานแสดงการถือหุน้อย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุน้ หรือหนังสือรบัรองการถือหุน้จากบริษัท

หลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก
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หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด รวมทัง้ส  าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) 

 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
3.1. ขั้นตอนในการพิจารณา 

ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดของหลกัเกณฑค์รบถว้นตามขอ้ 2. สามารถเสนอระเบียบวาระ

การประชมุ โดยด าเนินการดงันี ้

3.1.1. จดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ โดยใชแ้บบฟอรม์เสนอระเบียบวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (แบบ ก.) จากเว็บไซตข์องบริษัท www.moongpattana.com  

ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือและหากเป็นการเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้มากกวา่หนึง่ราย ใหผู้ถื้อ

หุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนเองในแบบฟอรม์ดงักลา่วคนละ 1 ฉบบั ต่อ 1 วาระ พรอ้มทัง้ 

ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนัและใหร้ะบช่ืุอบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผู้ประสานงาน

ติดตอ่กบับรษัิท จ านวน 1 คน  

3.1.2. จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานที่จะตอ้งจัดส่งใหบ้ริษัท พรอ้มกับแบบฟอรม์เสนอวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ (แบบ ก.) จ านวน 1 ชดุตอ่ 1 วาระ ดงันี ้

(ก) หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย ์(Broker) หรือ

หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั หรอื ส  าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยังไม่หมดอายุของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคล

ผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยงัไม่หมดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือดงักลา่ว  พรอ้มทัง้

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  

http://www.moongpattana.com/


หนา้ 3 จาก 5 
 

3.2. เร่ืองที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

3.2.1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน  

ไมเ่พียงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.2.2. เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท และขอ้เท็จจรงิที่กลา่วอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว 

3.2.3. เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์

3.2.4. เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และเรือ่ง

ดงักลา่วไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัจาก

ขอ้เท็จจรงิในขณะท่ีน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

3.2.5. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมผูถื้อ

หุน้ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

3.2.6. เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

3.2.7. เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 

 
3.3. การพิจารณา 

3.3.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ ถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้น 

เลขานุการบริษัทจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หากขอ้มูลครบถว้นจะ

รวบรวมน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุ

ที่ผูถื้อหุน้เสนอ ทัง้นี ้ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบรษัิทถือเป็นท่ีสดุ 

3.3.2. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถกูบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในหนังสือบอกกล่าวนดัเชิญประชุมพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ

บรษัิท 

3.3.3. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบใน

วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พรอ้มระบเุหตผุลในการปฏิเสธดว้ย 

 

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
4.1. ขั้นตอนในการพิจารณา 

ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดของหลกัเกณฑน์ีต้ามขอ้ 2. สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณา
เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท โดยด าเนินการดงันี ้

4.1.1. จัดท าหนงัสือการเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) จากเว็บไซตข์อง
บริษัท www.moongpattana.com ใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอช่ือโดย

http://www.moongpattana.com/
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ผูถื้อหุน้มากกวา่หนึง่ราย ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนเองลงในแบบฟอรม์ คนละ 1 ใบ 
ต่อ 1 รายช่ือ พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั และใหร้ะบช่ืุอบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
ใหเ้ป็นผูป้ระสานงานติดตอ่กบับรษัิท จ านวน 1 คน 

4.1.2. กรอกหนังสือยินยอม การ เสนอช่ือเ ป็นกรรมการ (แบบ ค . )  จาก เว็บไซต์ของบริ ษัท 
www.moongpattana.com ใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ 
ไดแ้ก่ การศกึษา ประวตัิการท างาน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หรอืส าเนา
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงลายมือช่ือยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอ
ช่ือในแบบฟอรม์ 

4.1.3. จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานท่ีจะตอ้งจดัสง่ใหบ้รษัิท พรอ้มกบัแบบ ข. จ านวน 1 ชดุตอ่ 1 รายช่ือ และ 
แบบ ค. ดงันี ้
(ก) หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองการถือหุน้จากบรษัิทหลกัทรพัย ์(Broker) หรอืหลกัฐาน

อื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั หรอื ส  าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบต่างดา้วที่ยังไม่หมดอายุของผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคล

ผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือ

เดินทาง หรอืใบตา่งดา้วที่ยงัไมห่มดอายขุองผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือดงักลา่วพรอ้มทั้งลง

นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4.2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 

4.2.1. มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบรษัิท  

4.2.2. มีความรู ้ความสามารถ ความอิสระ ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์
(Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่ม เทอุทิศ เวลาได้อย่าง เต็ม เม็ด เต็มหน่ วย  
ความหลากหลายของทกัษะ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจของบรษัิท 

4.2.3. มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์จรยิธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์หเ้ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ 
และมีความสนใจในกิจการของบรษัิทอยา่งแทจ้รงิ 
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4.2.4. ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการบรทิหลายแหง่ในขณะเดียวกนั 
4.3. การพิจารณา 

4.3.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ ถ้าขอ้มูลไม่ครบถว้น 
เลขานุการบริษัทจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หากขอ้มูลครบถว้นจะ
รวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลดงักล่าว และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่า ควรเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วเพื่อเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือไม่ ทัง้นีค้  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือ
เป็นท่ีสดุ 

4.3.2. บุคคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหท้ราบในวนัประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในหนงัสอืบอกกลา่วนดัเชิญประชมุพรอ้มความเห็นคณะกรรมการบรษัิท 

4.3.3. บคุคลที่ไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหท้ราบในวนัประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 
5. ช่องทางการรับเร่ืองที่ผู้ถอืหุน้เสนอ 
 ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรษัิท โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ : 

เลขานุการบริษัท 

บรษัิท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 2/97-104 ชัน้ 18-19 อาคารบางนาคอมเพลก็ซ ์ออฟฟิศทาวเวอร ์ 

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

หากทา่นมีขอ้สงสยัประการใด ติดตอ่สอบถามไดท้ี่ เลขานกุารบรษัิท โทรศพัท ์02 020 8999 ตอ่ 803 หรอื  

E-mail: company.secretary@moongpattana.com 

  
6. ระยะเวลาในการรับเร่ือง 
 เปิดรบัตัง้แตว่นัที่ 15 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ทัง้นี ้บรษัิทจะถือวนัที่ตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้
ซองเป็นส าคญั 
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