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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเพ่ิมวาระการประชุมหรือเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการลวงหนา 

 

วัตถุประสงค  

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย

อยางเทาเทียมกันพรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถรับทราบขอมูลขาวสารโดยทั่วถึงและมีสวนรวมในการประชุม ดังน้ัน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนตามท่ีกฎหมาย

กําหนดหรือเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนอันเปนสวน

หน่ึงของนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิ และความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

ทั้งน้ีคุณสมบัติของผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการ

แตงตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนตองถือหุนและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

หุนท่ีมีสทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ณ วันท่ีเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการลวงหนา 

 

1. การเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ีจะไมบรรจุเรือ่งดังตอไปน้ีเปนวาระการประชุม 

1) เรื่องที่ขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ กฎและระเบียบตาง ๆของหนวยงานราชการหรือหนวยงานกํากับดูแลบริษัท

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน  

2) เรื่องท่ีกอใหเกิดประโยชนแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควร

สงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว  

4) เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีประสงค  

5) เรื่องท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยสวนใหญ  

6) เรื่องท่ีผูถือหุนเสนอขอมูลไมครบถวนและไมสมบูรณเพียงพอในการพิจารณา 

7) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคณุสมบัตไิมครบถวนตามท่ีบริษัทกําหนดไวขางตน 

 

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท 

ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีบริษัทกําหนดขางตน สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนาตอบริษัทโดยใช 

“แบบขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนา” (เอกสารแนบ 1) ในสวนทายของหลักเกณฑน้ี หรืออาจแจงขอมูลเบ้ืองตนอยาง

ไมเปนทางการโดยการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปท่ี comsec@comancheinternational.com กอนสงตนฉบับ

ตอคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผูถือหุนตองจัดสงตนฉบับของเอกสารพรอมแนบเอกสารตามท่ีกําหนดในแบบดังกลาวให

มาถึงบริษัท ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2566 

ฝายเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาแบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนาในเบื้องตน เพื่อนําเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป  
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การเพิ่มวาระการประชุมที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทจะเสนอเปนวาระการ

ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ตอไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุ

เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนเปนวาระในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะแจงเปนเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ัน  

โดยจะระบุเหตุผลในการปฏเิสธการบรรจุเรื่องดังกลาวไวดวย รวมท้ังบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบเปนหนังสือผานทางเว็บไซด

ของบริษัทและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

2. การเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  

บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและพรอมจะ

อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใหกับบริษัทอยางเต็มท่ี  

2) เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑขอกําหนดของพระราชบัญญัติมหาชนจํากัดพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  

3) ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องขอกําหนดเกี ่ยวกับกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย  

 

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท  

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่บริษัทกําหนดขางตน สามารถเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการ

เลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุม โดยใช “แบบขอเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเลือกตั้งเปน

กรรมการ” (เอกสารแนบ 2/1) และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือกเขาเปนกรรมการ

บริษัท” (เอกสารแนบ 2/2) หรืออาจแจงขอมูลเบื้องตนอยางไมเปนทางการโดยการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปท่ี 

comsec@comancheinternational.com กอนสงตนฉบับตอคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผูถือหุนตองจัดสงตนฉบับ

ของเอกสารพรอมแนบเอกสารตามท่ีกําหนดในแบบดังกลาวใหมาถึงบริษัท ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2566 

ฝายเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลําดับ  

ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเปนวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2566 ตอไป กรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุน

ทราบเปนหนังสือผานทางเว็บไซดของบริษัทและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

3. การสงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2566 

บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุมเพื่อสอบถามขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การประชุมใหญในแตละวาระหรือขอมูลอื่นที่สําคัญของบริษัทอันเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) 
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คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธสิงคําถามลวงหนากอนการประชุม 

เปนผูถือหุนของบริษัทที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566  

ซึ่งปรากฏเปนผูถือหุนอยูในวันท่ีบริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน  

เนื้อหาของคําถาม  

- ตองเก่ียวของกับวาระการประชุมผูถือหุนประจาํป 2566 

- เปนขอมูลอ่ืนท่ีสําคญัของบริษัท  

 

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท  

ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่บริษัทกําหนดขางตน สามารถสงคําถามลวงหนาตอบริษัทโดยใช “แบบขอสง

คําถามลวงหนา” กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 (ตามเอกสารแนบ 3) และสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

(E-mail) มาท่ีเลขานุการบริษัท comsec@comancheinternational.com ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2566 

ฝายเลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตนเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือฝายบริหารในการเตรียม

ช้ีแจงในวันประชุมผูถือหุน 

 

สถานท่ีจัดสงเอกสารตนฉบับ  

ผูถือหุนสามารถสงแบบเสนอและเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดเปนจดหมายลงทะเบียน มายัง  

 

 

 

 

กรุณาสง : บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (ฝายเลขานุการบริษัท) 

เลขท่ี 222/151-153 อาคารคอนโดบานสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02 120 6252 

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถอืหุนประจาํป) 
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เอกสารแนบ 1 

 

แบบขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุมลวงหนา 

 

วันท่ี....................................................................... 

 

 ขาพเจา นาย/นาง /นางสาว.................................................................................. อายุ ............ ป สัญชาติ............... 

เปนผูถือหุน ของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................หุน คิดเปนรอยละ .............. 

ของจํานวนสิทธิออกเสยีงท้ังหมดของบริษัท 

อยูบานเลขท่ี................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท................................................. E-mail ......................................................  

มีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 

เรื่อง ............................................................................................................................................................................................. .. 

โดยมีขอเสนอ (  ) เพ่ือทราบ  (  ) เพ่ือพิจารณา  (  ) เพ่ืออนุมัติ (โปรดทําเครื่องหมาย ✔ ระบุประเภทขอเสนอ) และมีขอมลู

ประกอบท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน) 

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

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

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดลงช่ือรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน ............. แผน 

ขาพเจา ขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองและเปนจริงทุก

ประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปน

หลักฐาน 

 

....................................................................... ผูถือหุน 

( …………..……………………………………………. ) 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุนที่รับรองสําเนาถูกตอง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ 

หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เปนผูลงนามในแบบฟอรมนี้ และตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไมเกิน 3

เดือน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4. ในกรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

5. ขอใหจัดทําแบบขอเสนอ 1 ใบ ตอ 1 วาระ 
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เอกสารแนบ 2/1 

 

แบบขอเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

 

วันท่ี....................................................................... 

 

 ขาพเจา นาย/นาง /นางสาว.................................................................................. อายุ ............ ป สัญชาติ............... 

เปนผูถือหุน ของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จํานวน ................................หุน คิดเปนรอยละ .............. 

ของจํานวนสิทธิออกเสยีงท้ังหมดของบริษัท 

อยูบานเลขท่ี................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท................................................. E-mail ......................................................  

มีความประสงคขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................ เขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอมแลวตาม

หลักฐานหนังสือยินยอมท่ีสงมาพรอมน้ี 

ขาพเจา ขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองและเปนจริงทุก

ประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปน

หลักฐาน 

 

 

 

 

....................................................................... ผูถือหุน 

( …………..……………………………………………. ) 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุนที่รับรองสําเนาถูกตอง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ 

หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เปนผูลงนามในแบบฟอรมนี้ และตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไมเกิน 3

เดือน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

4. ในกรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาวพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

5. ขอใหจัดทําแบบขอเสนอ 1 ใบ ตอ 1 ชื่อบุคคล 
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เอกสารแนบ 2/2 

 

หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเขารับการคัดเลือกเขาเปนกรรมการบริษัท 

 

วันท่ี................................................................ 

 

ขาพเจา นาย /นาง/นางสาว................................................................................... อายุ ............ ป สญัชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท................................................. E-mail ...................................................... 

เปนบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือเปนกรรมการบริษัท ตามท่ี นาย / นาง/นางสาว .......................................................................... 

ไดเสนอช่ือน้ัน 

ขาพเจายินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด

รวมท้ังยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการพรอมน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ

มาพรอมน้ีและไดลงนามรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนาจํานวน ................. หนา และเพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาจึงไดลงช่ือไว

เปนหลักฐาน  

 

 

 

 

..................................................... บุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

( ……………………………………………. ) 

 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติของผูที ่ไดรับการเสนอชื่อ ไดแก ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกลาวเปนกรรมการ / ผูบริหาร จํานวนหุนที่ถืออยูในบริษัทสวนไดเสียกับบริษัทและ

บริษัทยอยของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัท ที่อยูที่ติดตอไดและขอมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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เอกสารแนบ 3 

แบบขอสงคําถามลวงหนา 

วันท่ี......................................................... 

 

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว................................................................................... อายุ ............ ป สญัชาติ............................ 

เปนผูถือหุนของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) จํานวน ............................... หุน คดิเปนรอยละ ............... 

ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  

บานเลขท่ี.................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท................................................. E-mail .......................................................... 

 

ขอสงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ดังน้ี 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

....................................................................... ผูถือหุน 

( …………..……………………………………………. ) 

 


