
 

การเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ หน้า 1 

 

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมีสว่นร่วมในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ลว่งหน้า โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขัน้ตอน
การพิจารณาด าเนินการท่ีชดัเจนและโปร่งใส  ดงันี ้

1. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุทา่นสามารถที่จะเสนอวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   
โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนั 
 
2. การเสนอวาระการประชุม 
2.1 เร่ืองทีจ่ะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 

2.1.1  เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงทีก่ลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถงึ
เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

2.1.2 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการ 
2.1.3 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยคะแนนเสยีงที่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท โดยที่
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.1.4 เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่
ก ากบัดแูลบริษัท หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น การก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัท 

2.1.5 เร่ืองที่ไมก่่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

2.1.6 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
2.1.7 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ หรือเร่ืองที่อาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัผู้ที่เก่ียวข้องกลุม่ใดกลุม่หนึง่ของบริษัท 
2.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

2.2.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท าและน าสง่ “แบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น” (สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาตา่งๆ ที่ครบถ้วนและถกูต้องมายงั
เลขานกุารบริษัท ภายในวนัที ่15 มกราคมของทกุปี และต้องระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่อ
อนมุตั ิแล้วแตก่รณี ตามที่อยูด่งันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้นอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที่  E-mail: wathara@planetcomm.com 
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2.2.2 เลขานกุารบริษัทจะพจิารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอตอ่ให้คณะกรรมการบริษัท ซึง่จะต้องไมม่ี

ลกัษณะเข้าขา่ยตามเร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ ตามข้อ 2.1 และหากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถจดัสง่เอกสารทีค่รบถ้วนและ
ถกูต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทก าหนด บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมใ่ช้สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2.3      คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอวา่ควร 
บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

2.2.4  เร่ืองที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสอืเชิญ 
ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
 
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3.1 คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

-  เป็นบคุคลธรรมดา 
-  ไมจ่ าเป็นต้องมาจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
-  บรรลนุิติภาวะแล้ว 
-  ไมเ่ป็นบคุคลที่ถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ บคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ 
-  ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
-  ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐ ฐานทจุริตตอ่

หน้าที่ 
-  ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ 

กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง 
-  มีความรู้ความสามารถที่ส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุม่เทในการท างานให้กบับริษัทได้ 

อยา่งเตม็ที่ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการและกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทได้อยา่งสม า่เสมอ 
-  มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
-  ไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกิน 4 บริษัท 

3.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 
3.2.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัท าและน าสง่ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา 

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัท)  พร้อมทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาตา่งๆ ที่
ครบถ้วนและถกูต้องมายงัเลขานกุารบริษัท ภายในวนัท่ี 15 มกราคมของทกุปี ตามที่อยูด่งันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชัน่ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ที่   
 E-mail: wathara@planetcomm.com 
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3.2.2  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการสรรหา  ก าหนด 

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล    หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถจดัสง่เอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทก าหนด บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้น 
ไมใ่ช้สทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

3.2.3  คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล    จะพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่วและ
ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวา่ควรเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วเพื่อรับการเลอืกตัง้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
หรือไม ่โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 

3.2.4  บคุคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจช่ืุอในวาระการเลอืกตัง้กรรมการพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับบคุคลที่ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ี
เหมาะสมตอ่ไป 
 


