หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรั บเลือกตัง้
เป็ นกรรมการสาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตั ิต่อผู้ถื อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จากัด (มหาชน) จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับ เลือกตังเป็
้ น
กรรมการล่วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2. หลักเกณฑ์
2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับ เลือกตังเป็
้ น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท เป็ นการล่วงหน้ าได้ นนั ้ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1.1 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 175,369,991
หุ้น (ร้ อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทฯ)
2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้ องถือ
หุ้นจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้ กบั บริ ษัทฯ พร้ อมกับแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (broker) หรื อจาก
บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กรณีเป็ นสาเนาให้ ลงนามเพื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
-

สาเนาบัตรประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับ ขี่หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง

-

สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นแปลงคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง กรณี
มีการเปลีย่ นแปลงคานาหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

-

กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน
และลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/
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หรื อแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับ เลือกตังเป็
้ นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้
ถือหุ้นแต่ละรายให้ ครบถ้ วน ในการนี ้ให้ กรอกชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้ เป็ น
ตัวแทนผู้รับการติดต่อ 1 ชื่อ และให้ ถือว่าการที่บริ ษัทติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายดังกล่าว
เป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย
2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
-

สาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรั บรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้

-

สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจ าตัว ข้ าราชการ หรื อใบขับ ขี่ หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อ ม
ทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุม โดย
กรอก “แบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ครบถ้ วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรื อเพื่ออนุมตั ิแล้ วแต่
กรณี
3.2 เพื่อให้ การดาเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ น
วาระการประชุม
1) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้ อกล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
2) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้
3) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับ
มติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งยัง
ไม่ได้ เปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
4) เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ และเรื่ องอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
แล้ วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้ องบรรจุเ ป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีเหตุผลที่
สมควรและสามารถอธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
5) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ ครบถ้ วน ให้ ข้อมูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน ไม่
เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6) เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
หน้ า 2/4

7) เรื่ องที่เป็ นงานประจาหรื อเป็ นอานาจบริ หารจัดการของคณะกรรมการเว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8) เรื่ องที่ขัด กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบี ยบต่า งๆ ของหน่ว ยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
9) เรื่ องซึง่ ตามปกติกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการกาหนดเป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
4 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เข้ ารับพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
4.1 มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มี ลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด , พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องและการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
4.2 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
4.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อบริ ษัท
4.4 ไม่ควรดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
5

ระยะเวลาและช่ องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
บริษัท
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรื อรายชื่อบุคคลต่อ

คณะกรรมการ โดยใช้ แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทแพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) โดยอาจส่งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการที่ e-mail address เลขานุการบริ ษัทที่
companysecretary@planbemedia.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับพร้ อมลง
ลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน โดยให้ สง่ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท แพลนบี มีเดีย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1213/420 ซ.ลาดพร้ าว 94
ถ.ศรี วรา แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หน้ า 3/4

6

การดาเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถอื หุ้น
6.1 คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่ อง
ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษั ทจะแจ้ งในหนังสือเชิญ
ประชุมว่าเป็ นวาระที่ก าหนดโดยผู้ถือ หุ้น พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการ สาหรั บ เรื่ องที่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้ อมเหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เสนอ
วาระการประชุมทราบ และแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบอีกครัง้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่ อ เข้ า รั บ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเพื่ อ เสนอคณะกรรมการต่อ ไป โดยบุค คลที่ ผ่า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อเป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมผู้
ถือหุ้น และบริ ษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการ สาหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งมติที่ประชุม
คณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
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