
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรืองเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

และเสนอชือบุคคลเพอืเข้ารับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

วัตถุประสงค์ 

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน) (บริษัท) คํานึงถงึความสําคญัของผู้ ถือหุ้น และเพือให้เป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุ

เป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีบริษัทกําหนดอยา่งชดัเจนและโปร่งใส 

คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้นทจีะเสนอวาระและ/หรือเสนอชือบุคคล 

ผู้ ถือหุ้นทีจะเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคณุสมบติัดงันี 

1. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นราย

เดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้ 

2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจํานวนทีกําหนดในข้อ 1 ข้างต้นต่อเนืองมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และ

ยงัคงถือหุ้นจาํนวนดงักล่าวในวนัทีเสนอจนถงึวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีนนัๆ 

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรืองเพอืบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

ผู้ ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดข้างต้นของหลกัเกณฑ์นี สามารถเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการ

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี โดยมีเงือนไขและขนัตอนดําเนินการดงันี 

1. จดัทําหนังสือเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน 

“แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอวาระโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั ให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด

ของตนและลงลายมือชือในแบบฟอร์มด้วย 

2. วาระการประชมุต้องระบโุดยชดัแจ้งว่า เพืออนมุตัหิรือเพือทราบ  

3. เมื อคณ ะกรรมการมีม ติเห็นชอบเรืองที เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้ นประจําปี  พร้อมกับระบุ ว่าเป็นวาระทีเสนอโดยผู้ ถือหุ้ น  ส่วนเรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website 

ของบริษัทที www.comseven.com และแจ้งให้ทราบในทีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง 

 

 



 

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจเุข้าเป็นวาระการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุทีผู้ ถือหุ้นเสนอ ซงึจะต้องไม่เป็นไปตาม

เรืองดงัตอ่ไปนี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอนื และมตคิณะกรรมการให้ถือเป็นทีสดุ 

1. เรืองทีขดักบักฏหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีกํากบั

ดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมผู้ ถือหุ้น หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี หรือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

2. เรืองทีเกียวกบัดําเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงเหตอุนัควรสงสยัเกียวกบัความผิดปกติของเรือง

ดงักล่าว 

3. เรืองทีอยูน่อกเหนืออํานาจทีบริษัทจะดําเนินการได้ 

4. เรืองทีเป็นไปเพือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่บุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

5. เรืองทีบริษัทได้ดําเนินการหรือเริมดําเนินการไปแล้ว 

6. เรืองทีผู้ ถือหุ้นเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาในรอบ 12 เดือนทีผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย

คะแนนเสียงทีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด โดยข้อเท็จจริงในเรืองนันยังไม่ได้

เปลียนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 

7. เรืองทีผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพือ

ประกอบการเสนอไม่ชดัเจนคลมุเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับควมเป็นจริง 

8. เรืองทีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรืองทีอยู่ภายในขอบอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เว้น

แต่เป็นกรณีทีกอ่ให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

9. เรืองทีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจําเป็นต้อง

บรรจเุป็นวาระการประชมุ โดยคณะกรรมการมีเหตผุลทีสมควรและสามารถอธิบายผู้ถือหุ้นได้ 

10. คุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นทีเสนอเรืองมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทกําหนด หรือผู้ถือหุ้ นไม่ปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑท์ีบริษัทกําหนดไว้ในเรืองดงักล่าว 



 

หลักเกณฑ์ในการเสนอชือบุคคลเพอืเข้ารับการพจิารณาเลือกตังเป็นกรรมการ 

ผู้ ถือหุ้นทีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามทีกําหนดข้างต้นของหลักเกณฑน์ี สามารถเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา

เลือกตงัเป็นกรรมการ โดยมีเงือนไขและขนัตอนดําเนินการดงันี 

1. จัดทําแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน 

“แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี” (โดย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) กรณีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั ให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชือในแบบฟอร์มด้วย 

2. บุคคลทีได้รับการเสนอซือเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน 

“แบบข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามใน

เอกสารดงักล่าวเพือเป็นการยืนยนัวา่ยินยอมให้เสนอชือเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท 

และรับรองว่าข้อมูลทีให้นนัถกูต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทงัยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล

หรือเอกสารดงักลา่วได้ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิของบุคคลดงักลา่วโดย

ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัผู้ ทีได้รับการเสนอชอืคนอนืๆ เพือให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา

นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็น

อย่างอืน  

4. ผู้ทีจะถกูเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การ

ทํางานทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามทีกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอืนใดทีเกียวข้อง รวมถึงประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือประกาศอืนใดทีเกียวข้อง กําหนด 

5. บคุคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดงักล่าวจะได้รับการบรรจชืุอในวาระการเลือกตงั

กรรมการ ส่วนกรณีทีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ เสนอชือ

ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทงัชีแจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที www.comseven.com และ

แจ้งให้ทราบในทีประชมุผู้ ถือหุ้นอกีครัง 



 

เอกสารหลกัฐานทใีช้ในการประกอบการพจิารณา 

1. แสดงหลกัฐานดงัต่อไปนีพร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบคุคลผู้ มีอาํนาจลงลายมือ

ชือของนิติบคุคลนนั (แล้วแต่กรณี)  

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลักฐานอืนจากตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

1.2 หลกัฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น  

บคุคลธรรมดา  :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับขี หรือ

หนงัสือเดนิทาง หรือใบต่างด้าว ทียงัไม่หมดอาย ุ

นิตบิคุคล : สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอายไุม่เกิน 3 เดือน และสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวราชการ หรือใบขับขี หรือหนังสือเดินทาง หรือใบ

ต่างด้าว ทียงัไม่หมดอายขุองผู้ ทีลงนามในเอกสารแบบฟอร์มข้างต้น ในกรณีที

เป็นนิตบิคุคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพบัลิครับรองด้วย 

2. บุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเลือกตงัเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิ ได้แก ่

หนังสือยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตวั วุฒิการศึกษา ประวตัิการ

ทํางาน และเอกสารอนืทีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคณุสมบตั ิ 

ช่องทางการรับเรือง 

ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังบริษัทภายในวันที 30 ธันวาคมของ 

ทุกปีตามทีอยู่ด้านล่าง หรือทางอีเมล์ของเลขานุการบริษัทที sasipa@comseven.com เพือเป็นการอํานวยความสะดวก

ให้กบัผู้ถือหุ้น  

 ในกรณีทีนําสง่ด้วยตนเองจะต้องนําส่งในระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. ของวนัจนัทร์ ถงึวนัศกุร์  

 ในกรณีทีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที 20 

ธนัวาคม 

 ในกรณีทีส่งทางอีเมล์ ผู้ ถือหุ้ นต้องนําส่งต้นฉบับแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานดังกล่าวซึงลงลายมือชือ

เรียบร้อยแล้วส่งให้กบับริษัทภายในวนัที 30 ธนัวาคมของทกุปี 

 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 

549/1 ถนนสรรพาวธุ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260 

 

 



 

แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

วนัที …………………….............. 

ชือ-นามสกลุของผู้ เสนอ ................................................................................................... 

ทีอยู่ ................................................................................................... 

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

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

โทรศพัท์ ................................................................................................... 

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

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

จํานวนหุ้นทีถือครอง ................................................................................................... 

วตัถปุระสงค์ [    ] เพืออนมุตั ิ  [    ] เพือทราบ 

เรืองทีเสนอ ................................................................................................... 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล [    ] มีเอกสารประกอบ   [    ] ไม่มีเอกสารประกอบ 

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

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

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

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

ข้อมลูอนืทีเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา ................................................................................................... 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรืองเพือบรรจุเข้าเป็นวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นนี หลกัฐานการถือ

หุ้น และเอกสารประกอบอืน ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชือไว้เป็น

สําคญั  

 

     ลงชือ............................................ผู้ ถือหุ้น 

             (                                         ) 



 

แบบขอเสนอชอืบุคคลเพอืเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

วนัที …………………….............. 

ชือ-นามสกลุของผู้ เสนอ ................................................................................................... 

ทีอยู่ ................................................................................................... 

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

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

โทรศพัท์ ................................................................................................... 

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

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

จํานวนหุ้นทีถือครอง ................................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชือ 1) นาย/นาง/นางสาว 

 2) นาย/นาง/นางสาว 

 3) นาย/นาง/นางสาว 

เข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทีเกียวข้องกําหนด พร้อมกนันี บุคคลทีถกูเสนอชือดงักล่าวได้ให้ความยนิยอม

ไว้แล้วในแบบข้อมลูของบุคคลทีได้รับการเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปีนี หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอืน ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพือเป็นหลกัฐาน 

ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชือไว้เป็นสําคญั  

 

     ลงชือ............................................ผู้ ถือหุ้น 

             (                                         ) 


