
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) (บริษัท) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ ถือหุ้น และเพื�อให้เป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทในการปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็น

กรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื�อนไขที�

บริษัทกําหนดอยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที�จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื�อบุคคล 

ผู้ถือหุ้นที�จะเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น และ/หรือ เสนอชื�อบคุคลเพื�อรบัการ

พิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการของบริษทั ต้องมีคณุสมบตัิดงันี � 

1. ต้องถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที�จาํหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถอื

หุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

2. ต้องเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทไมน้่อยกวา่จํานวนที�กาํหนดในข้อ 1 ข้างต้นตอ่เนื�องมาไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

และยงัคงถือหุ้นจํานวนดงักล่าวในวนัที�เสนอจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีนั �นๆ 

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

ผู้ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนดข้างต้นของหลกัเกณฑ์นี � สามารถเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระ

การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี โดยมีเงื�อนไขและขั �นตอนดาํเนินการดงันี � 

1. จดัทําหนังสือเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี” (โดยสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนั ให้ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื�อในแบบฟอร์มด้วย 

2. วาระการประชมุต้องระบโุดยชดัแจ้งวา่ เพื�ออนมุตัิหรือเพื�อทราบ  

3. เมื�อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื�องที�เสนอดงักล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจําปี พร้อมกบัระบวุ่าเป็นวาระที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้น ส่วนเรื�องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน 

website ของบริษัทที� www.comseven.com และแจ้งให้ทราบในที�ประชมุผู้ถือหุ้นอีกครั �ง 



  

เกณฑ์ในการพิจารณาไมบ่รรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที�ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ�งจะต้องไม่

เป็นไปตามเรื�องดงัตอ่ไปนี � เว้นแตค่ณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาเป็นอยา่งอื�น และมติคณะกรรมการให้ถอืเป็น

ที�สุด 

1. เรื�องที�ขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานที�

กํากบัดแูลบริษัท หรือขดัตอ่วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที�ประชมุผู้ถือหุ้น หลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี

หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

2. เรื�องที�เกี�ยวกบัดาํเนินธุรกิจของบริษทั และผู้ถอืหุ้นไมไ่ด้แสดงให้ถงึเหตอุนัควรสงสยัเกี�ยวกบัความ

ผิดปกติของเรื�องดงักล่าว 

3. เรื�องที�อยูน่อกเหนอือํานาจที�บริษัทจะดําเนินการได้ 

4. เรื�องที�เป็นไปเพื�อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ และไมไ่ด้เป็นประโยชน์ตอ่บริษทั 

5. เรื�องที�บริษัทได้ดําเนินการหรือเริ�มดําเนินการไปแล้ว 

6. เรื�องที�ผู้ถอืหุ้นเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเพื�อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที�ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุ

ด้วยคะแนนเสียงที�น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั �งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื�องนั �นยงั

ไมไ่ด้เปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

7. เรื�องที�ผู้ถอืหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ หรือเอกสารหลกัฐานเพื�อ

ประกอบการเสนอไมช่ดัเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไมต่รงกบัควมเป็นจริง 

8. เรื�องที�คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เป็นเรื�องอยูภ่ายในขอบอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ 

เว้นแตเ่ป็นกรณีที�กอ่ให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัท และ/หรือผู้ถอืหุ้นโดยรวม 

9. เรื�องที�คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนนิงานของบริษทั หรือไมม่ีความ

จําเป็นต้องบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยคณะกรรมการมีเหตผุลที�สมควรและสามารถอธิบายผู้ถือหุ้น

ได้ 

10. คณุสมบตัิของผู้ถือหุ้นที�เสนอเรื�องมาไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด หรือผู้ถือหุ้นไมป่ฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทกําหนดไว้ในเรื�องดงักล่าว 



  

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที�กําหนดข้างต้นของหลกัเกณฑ์นี � สามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อรบัการ

พิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ โดยมีเงื�อนไขและขั �นตอนดาํเนนิการดงันี � 

1. จดัทําแบบเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน

ใน “แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี” 

(โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซตข์องบริษัท) กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายราย

รวมกนั ให้ผู้ถือหุ้นทกุรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื�อในแบบฟอร์มด้วย 

2. บคุคลที�ได้รับการเสนอซื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมลูอยา่งครบถ้วน

ใน “แบบข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการพจิารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ” พร้อมลง

นามในเอกสารดงักลา่วเพื�อเป็นการยืนยนัวา่ยินยอมให้เสนอชื�อเพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั �งเป็น

กรรมการของบริษัท และรับรองวา่ข้อมลูที�ให้นั �นถกูต้องครบถ้วน และเป็นจริงทกุประการ พร้อมทั �ง

ยินยอมให้บริษัเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวได้ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

ดงักล่าวโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อคนอื�นๆ เพื�อให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการ

บริษัทเพื�อพิจารณานําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนจะพิจารณาเป็นอยา่งอื�น  

4. ผู้ ที�จะถูกเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมี

ประสบการณ์การทํางานที�เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบตัิตามที�

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอื�นใด

ที�เกี�ยวข้อง รวมถงึประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื�นใดที�

เกี�ยวข้อง กําหนด 

5. บคุคลที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั บคุคลดงักล่าวจะได้รับการบรรจชุื�อในวาระการ

เลือกตั �งกรรมการ ส่วนกรณีที�ไมผ่า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้น

ที�เป็นผู้ เสนอชื�อทราบภายหลงัการประชมุคณะกรรมการ พร้อมทั �งชี �แจงผ่าน website ของบริษทัที� 

www.comseven.com และแจ้งให้ทราบในที�ประชมุผู้ถือหุ้นอกีครั �ง 



  

เอกสารหลักฐานที�ใช้ในการประกอบการพิจารณา 

1. แสดงหลกัฐานดงัตอ่ไปนี �พร้อมลงลายมือชื�อรบัรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ถอืหุ้น หรือบคุคลผู้มีอํานาจลง

ลายมือชื�อของนิติบคุคลนั �น (แล้วแตก่รณี)  

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก ่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�นจาก 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

1.2 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น  

บคุคลธรรมดา  :  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัราชการ หรือใบขบัขี� 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที�ยงัไมห่มดอาย ุ

นิติบคุคล : สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน และสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที�ยงัไมห่มดอายขุองผู้ที�ลงนามในเอกสาร

แบบฟอร์มข้างต้น ในกรณีที�เป็นนิตบิคุคลที�จดทะเบียนในตา่งประเทศต้อง

มีโนตารีพบัลิครับรองด้วย 

2. บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา

คณุสมบตัิ ได้แก ่ หนงัสือยินยอมของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัท ประวตัิสว่นตวั 

วฒิุการศกึษา ประวตัิการทํางาน และเอกสารอื�นที�เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาคณุสมบตั ิ 

ช่องทางการรับเรื�อง 

ผู้ถือหุ้นต้องจดัส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานประกอบการพจิารณา มายงับริษัทภายในวนัที� 30 ธันวาคมของ 

ทกุปีตามที�อยูด้่านลา่ง หรือทางอีเมล์ของเลขานกุารบริษัทที� sasipa@comseven.com เพื�อเป็นการอํานวยความ

สะดวกให้กบัผู้ถอืหุ้น  

 ในกรณีที�นาํสง่ด้วยตนเองจะต้องนําสง่ในระหวา่งเวลา 10.00 - 17.00 น. ของวนัจนัทร์ ถงึวนัศกุร์  

 ในกรณีที�ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถอืตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองไมเ่กินวนัที� 30 

ธันวาคม 

 ในกรณีที�ส่งทางอีเมล์ ผู้ถอืหุ้นต้องนําสง่ต้นฉบบัแบบฟอร์มพร้อมหลกัฐานดงักล่าวซึ�งลงลายมอืชื�อ

เรียบร้อยแล้วสง่ให้กบับริษัทภายในวนัที� 30 ธนัวาคมของทกุปี 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 

549/1 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 



  

แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

วนัที� …………………….............. 

ชื�อ-นามสกลุของผู้ เสนอ ................................................................................................... 

ที�อยู ่ ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

โทรศพัท ์ ................................................................................................... 

โทรสาร ................................................................................................... 

Email ................................................................................................... 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง ................................................................................................... 

วตัถปุระสงค ์ [    ] เพื�ออนมุตั ิ  [    ] เพื�อทราบ 

เรื�องที�เสนอ ................................................................................................... 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล [    ] มีเอกสารประกอบ   [    ] ไมม่ีเอกสารประกอบ 

 ................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

ข้อมลูอื�นที�เป็นประโยชน์ตอ่การ

พิจารณา 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นนี � หลกัฐาน

การถือหุ้น และเอกสารประกอบอื�น ๆ ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ และเพื�อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลง

ลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั  

 

     ลงชื�อ............................................ผู้ถือหุ้น 

             (                                         ) 



  

แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

วนัที� …………………….............. 

ชื�อ-นามสกลุของผู้ เสนอ ................................................................................................... 

ที�อยู ่ ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

 ................................................................................................... 

โทรศพัท ์ ................................................................................................... 

โทรสาร ................................................................................................... 

Email ................................................................................................... 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง ................................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื�อ 1) นาย/นาง/นางสาว 

 2) นาย/นาง/นางสาว 

 3) นาย/นาง/นางสาว 

เข้ารบัการเลือกตั �งเป็นกรรมการของบริษทั คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิครบถ้วน

และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที�เกี�ยวข้องกําหนด พร้อมกนันี � บคุคลที�ถกูเสนอชื�อดงักล่าวได้

ให้ความยินยอมไว้แล้วในแบบข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการ

ด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการในการประชมุ

สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีนี � หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื�น ๆ ถกูต้องและเป็นจริงทกุประการ และเพื�อ

เป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั  

 

     ลงชื�อ............................................ผู้ถือหุ้น 

             (                                         ) 


