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ข้อปฏิบัตเิสนอระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุน้                    
และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

เกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
(ตัง้แต่วนัท่ี 25 มกราคม 2565 จนถึงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565) 

หลกัเกณฑเ์รื่องการใหส้ิทธิผู้ถือหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีของ บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)   

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่า
เทียมกันอนัเป็นนโยบายที่ส  าคญัประการหนึ่งในหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี  บริษัทฯจึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ในการเสนอวาระการประชมุ เป็นการลว่งหนา้ ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชมุ  

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทที่มีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้
จ านวน 2,381,250,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 119,062,500 หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 

3. การเสนอวาระการประชมุ  

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

1. เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก ากับดแูล
บริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับและระเบียบ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หรือ จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

2. เรื่องที่เป็นอ านาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท  เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมี
นยัส  าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทฯ จะด าเนินการได ้
4. เรื่องที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุนดว้ยเสียงที่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดโดยที่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องนัน้ยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนยัส  าคญั  

5. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
6. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  
7. เรื่องที่บรษิัทฯไดด้ าเนินการแลว้  
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8. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่ตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
สามารถอธิบายเหตผุลต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างเหมาะสม  

9. เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 
10. เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 
11. เรื่องที่เสนอภายหลงัจากระยะเวลาที่บรษิัทก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุลว่งหนา้  

4. ขัน้ตอนการพิจารณา  

1. ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวนโ์หลด แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ ได้
จากเว็บไซตบ์ริษัทที่ https://investor.theoneenterprise.com/th/home และน าส่งแบบพรอ้มเอกสารประกอบไป
ยงัที่อยู่ดงันี ้

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน)  
(เลขานุการบริษัท ช้ัน 17) 
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

2. เอกสารทัง้หมดตอ้งน าสง่ภายในระยะเวลาที่บรษิัทก าหนดโดยจะยึดถือวนัที่ประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั  
3. เอกสารประกอบ 

1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงันี ้กรณีผูถื้อหุน้รายเดียว
เสนอวาระการประชมุ 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม 

เป็นบุคคลธรรมดา  
ใหแ้นบหนงัสือรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เป็นนิติบุคคล  
ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรบัรองนติิบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
(หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งชื่อใน แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ลว่งหนา้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ใหค้รบถว้นทัง้ 
(1) และ (2) และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะ (1) ของแบบให้
ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แลว้รวบรวม แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ลว่งหนา้ น าสง่บรษิัท  

2) ขอ้มลูประกอบการพิจารณา (ถา้มี)  

https://investor.theoneenterprise.com/th/home
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4. กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เลขานุการบริษัทจะแจง้กลบัไป
ยงัผูถื้อหุน้ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัที่ไดร้บัเอกสารและหากผูถื้อหุน้มิไดแ้กไ้ขขอ้มลูหรือเอกสารใหถ้กูตอ้ง
ภายในระยะเวลาที่เลขานกุารบรษิัทก าหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้ เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้เสนอของ
ผูถื้อหุน้น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

5. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปีในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยระบุในวาระดงักลา่วว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิัท  

6. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พรอ้มทัง้ชีแ้จง
เ ห ตุ ผ ล ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที่   
www.theoneenterprise.com  ภายใตห้วัขอ้ "นกัลงทนุสมัพนัธ"์ รวมทัง้แจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ  

 

 

 

 

 

  

http://www.theoneenterprise.com/
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เกณฑก์ารเสนอช่ือบุคคลเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
(ตัง้แต่วนัท่ี 25 มกราคม 2565 จนถึงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565) 

หลักเกณฑเ์รื่องการใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้  ส  าหรับการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ของบรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)   

1. วตัถปุระสงค ์ 

บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่า
เทียมกันอนัเป็นนโยบายที่ส  าคญัประการหนึ่งในหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี  บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ ในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทเป็นการลว่งหนา้  

2. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอชื่อบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทที่มีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแลว้
จ านวน 2,381,250,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 119,062,500 หุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 

3. การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท 

บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงันี ้ 

1. มีคณุสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

2. มีความรู ้ความสามารถที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและมีประวตัิการท างานที่ดี  
3. ไม่เคยถกูถอดจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานหรือผูม้ีอ านาจในการจดัการของหน่วยงาน  
4. เป็นผูม้ีความสนใจในกิจการของบรษิัทฯ และสามารถอทุิศเวลาใหบ้รษิัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ ไม่กระท าการใดอนัมี

ลกัษณะ เป็นการเขา้ไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทฯ ในลกัษณะที่มีผลบั่นทอน ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
หรือเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่น  

4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

1. ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวนโ์หลด แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่  https://investor.theoneenterprise.com/th/home  และน าส่งแบบ
พรอ้มเอกสารประกอบไปยงัที่อยู่ดงันี ้ 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน)  
(เลขานุการบริษัท ช้ัน 17) 
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพ 10110 
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1. เอกสารทัง้หมดตอ้งน าสง่ภายในระยะเวลาที่บรษิัทก าหนดโดยจะยึดถือวนัที่ประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคญั 
2. เอกสารประกอบ 

1) หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงันี ้

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

เป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสือรบัรองจากบรษิัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

เป็นนิติบุคคล ใหแ้นบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจที่ไดล้งชื่อใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

กรณีทีผู่้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  

ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ใหค้รบถว้นทัง้ 
3 ขอ้และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพาะขอ้ที่ 1 และขอ้ที่ 2 ของ
แบบใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัท น าสง่บรษิัท  

2) เอกสารการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) 

3) ขอ้มลูประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 

3. เลขานกุารบรษิัทจะสง่รายชื่อที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดใหก้บัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาก่อน หลังจากนั้นจะได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ   
จึงจะบรรจุรายชื่อบุคคลดงักล่าวในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้ม
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  

4. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพรอ้มทั้งชีแ้จงเหตุผลผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทที่ www.theoneenterprise.com ภายใต้
หวัขอ้ "นกัลงทนุสมัพนัธ"์ รวมทัง้ แจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุ  

5. กรณีเลขานุการบริษัทพบว่าขอ้มลูหรือเอกสารที่ไดร้บัไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เลขานุการบริษัทจะแจง้กลบัไป
ยงัผูถื้อหุน้ภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัที่ไดร้บัเอกสารและหากผูถื้อหุน้มิไดแ้กไ้ขขอ้มลูหรือเอกสารใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาที่เลขานกุารบรษิัทก าหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุน้ เลขานุการบรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้เสนอของ
ผูถื้อหุน้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

http://www.theoneenterprise.com/

