
 
 

 
 

หลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ำรับกำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำร 
 
1.          วัตถุประสงค ์

บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good 
Corporate Governance) เพื่อเป็นกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเทำ่เทยีมกนั ดงันัน้ เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและ
วิธีกำรพิจำรณำที่ชดัเจนและโปรง่ใส บรษิัทจงึไดม้ีกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนส ำหรบัผูถื้อหุน้ในกำรเสนอระเบียบวำระ
กำรประชมุส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้และกำรเสนอชื่อกรรมกำรล่วงหนำ้ 

 
2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีส่ำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุน้ประจ ำปีและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
2.2 มีสดัส่วนกำรถือหุน้บรษิัทขัน้ต ่ำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยและเรยีกช ำระแลว้ โดยอำจเป็น  

ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้
2.3  ถือหุน้บรษิัทในสดัส่วนที่ก ำหนดตำม 2.2 ต่อเนื่องมำไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือนจนถึงวนัท่ีเสนอเรื่อง 

 
3. กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

3.1 เร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
1) เรื่องที่ขดักบักฎหมำย กฎระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบั  
ดแูลบรษิัทหรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ี  
ดีของบรษิัท 

2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือ 
 กลุ่มบคุคลใดโดยเฉพำะ 

3) เรื่องที่เป็นอ ำนำจกำรบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร ทัง้นี ้จะไม่จ ำกดักำรน ำเสนอขอ้แนะน ำ 
 ที่เป็นประโยชนจ์ำกผูถื้อหุน้ 

4) เรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกติของบรษิัท เวน้แตเ่ป็นเรื่องที่แสดงใหเ้ห็นอยำ่งชดัเจนถึง 
   ควำมผิดปกต ิ

5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทจะด ำเนินกำรได ้
6) เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง 
7) เรื่องอื่นท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ไมม่ีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งบรรจเุป็นวำระ 



 
 

 
3.2  ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 

1) ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ำส่ง “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้” พรอ้มหลกัฐำนกำรถือ 
    ครองหุน้ อำทิ หนงัสือรบัรองจำกบรษิัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ 
    (ประเทศไทย) จ ำกดั และหลกัฐำนกำรแสดงตนของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

• กรณีบคุคลธรรมดำ – ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวั
ประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง และลงชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

• กรณีนิติบคุคล – ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง
โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) และส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรรมกำร) และลงชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุ ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ   
    เสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น และส ำหรบัผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไป  
    ใหก้รอกขอ้มลูเฉพำะส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ และลงชื่อ 
    ไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบเสนอระเบยีบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้และ 
    หลกัฐำนกำรถือครองหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิ (ถำ้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรำย และเอกสำร 
    ประกอบกำรพิจำรณำ โดยรวมเป็นชดุเดยีวกนั 
3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ 
     ตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 1 แบบฟอรม์ต่อ 1 ระเบยีบวำระ  
     พรอ้มลงลำยชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้น 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่พิจำรณำเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสำร

หลกัฐำนไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบรูณห์รือไม่สำมำรถติดต่อได ้
 

4. กำรเสนอชื่อกรรมกำร 
4.1 คุณสมบัตขิองบุคคลเพื่อพิจำรณำเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 

1) มีคณุสมบตัิที่ไม่ขดักบั พ.ร.บ. บรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบรษิัท หรือไม่ขดักบัวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ กำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีของบรษิัท 
2) มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่จะด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯได ้
3) มีควำมรบัผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรบักำรปฏิบตัิภำรกิจของกรรมกำรบรษิัท รวมถงึสำมำรถ  
    เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

 4.2 ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 
1) ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท ำ 1) แบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และ 2) แบบขอ้มลู 



 
 

    ของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร พรอ้มลงลำยมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน และ 
    เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ 
2) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเพื่อเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำย 
    แรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหค้รบถว้น และ  
    ส ำหรบัผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพำะส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำร 
พิจำรณำเลือกตัง้ เป็นกรรมกำร และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบเสนอบคุคลเพื่อรบั 
กำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และ   

    หลกัฐำนกำรถือครองหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเตมิ (ถำ้ม)ี ของผูถื้อหุน้ทกุรำย และเอกสำร 
    ประกอบกำรพิจำณำโดยรวมเป็นชดุเดยีวกนั 
3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ  
    1 คน ผู ้ถือหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และแบบขอ้มลูของ 
    บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ชดุ ต่อกำรเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ 
    เลือกตัง้เป็นกรรมกำร 1 คน พรอ้มลงลำยชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้นบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ 
    ไม่พิจำรณำเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสำรหลกัฐำนไม่ถกูตอ้ง 
    ครบถว้น หรือไม่สมบรูณห์รือไม่สำมำรถติดต่อได ้
 

5. ช่องทำงในกำรเสนอ 
ผูถื้อหุน้ตอ้งน ำส่งแบบฟอรม์(สำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท )พรอ้มดว้ยเอกสำรประกอบกำร

พิจำรณำต่ำงๆที่ครบถว้นและถกูตอ้งมำยงัเลขำนกุำรบรษิัท ภำยในวนัท่ี 31 ธันวำคม ของทกุปี ตำมที่อยู่ดงันี ้ 
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท 
662 ซอยอ่อนนชุ 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

6. กำรติดต่อบริษทั 
หำกมีขอ้สงสยัประกำรใดผูถื้อหุน้สำมำรถติดต่อสอบถำมไดท้ี่  
  เลขำนกุำรบรษิัท  

โทรศพัท ์ 02-019-5000 ต่อ 970 

   อีเมลที่ Corporatesecretary@zengroup.co.th 
 


