
ขอ้ปฏิบติัเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

(ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

หลกัเกณฑเ์ร่ืองการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของ บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)   

1. วตัถุประสงค ์ 

บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม และ
เท่าเทียมกนัอนัเป็นนโยบายท่ีส าคญัประการหน่ึงในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ในการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ ในการเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหนา้ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม  

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่า
แลว้จ านวน 2,381,250,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 119,062,500 หุ้น) โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 

3. การเสนอวาระการประชุม  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นดงัต่อไปน้ี  

1. เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษทัฯ หรือ ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัและระเบียบ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี หรือ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

2. เร่ืองท่ีเป็นอ านาจบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

3. เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการได ้
4. เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา และไดรั้บมติสนับสนุนดว้ย

เสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยท่ีขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

5. เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  
6. เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  



7. เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้  
8. เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องบรรจุเป็นวาระ ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษทัสามารถอธิบายเหตุผลต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
9. เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 
10. เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 
11. เร่ืองท่ีเสนอภายหลงัจากระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้  

4. ขั้นตอนการพิจารณา  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ล่วงหนา้ ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี  20220914-onee-agm2023-proposing-agenda-advance-th.pdf 

(theoneenterprise.com) และน าส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยงัท่ีอยูด่งัน้ี 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)  
(เลขานุการบริษัท ช้ัน 15) 
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

2. เอกสารทั้งหมดตอ้งน าส่งภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดโดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็น
ส าคญั  

3. เอกสารประกอบ 

1. หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงัน้ี กรณีผูถื้อหุน้ราย
เดียวเสนอวาระการประชุม 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอวาระการประชุม 

เป็นบุคคลธรรมดา  
ใหแ้นบหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

เป็นนิติบุคคล  
ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือใน แบบเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ ใหค้รบถว้น
ทั้ง (1) และ (2) และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะ (1) 
ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม แบบเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ น าส่งบริษทั  

2. ขอ้มูลประกอบการพิจารณา (ถา้มี)  

4. กรณีเลขานุการบริษทัพบว่าขอ้มูลหรือเอกสารท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะแจง้
กลบัไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับเอกสารและหากผูถื้อหุ้นมิได้แก้ไขขอ้มูลหรือ
เอกสารให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีเลขานุการบริษทัก าหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะน าขอ้เสนอของผูถื้อหุน้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเร่ืองเสนอโดยผู ้ถือหุ้น  พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  

6. เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ พร้อมทั้ง
ช้ี แจง เหตุผลผ่ านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประ เทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี   
www.theoneenterprise.com ภายใต้หัวขอ้ "นักลงทุนสัมพนัธ์" รวมทั้งแจ้งท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ังในวนั
ประชุม  
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เกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

(ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

หลกัเกณฑเ์ร่ืองการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี ของบริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)   

1. วตัถุประสงค ์ 

บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรม และ
เท่าเทียมกนัอนัเป็นนโยบายท่ีส าคญัประการหน่ึงในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ในการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ ในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้  

2. คุณสมบติัของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่า
แลว้จ านวน 2,381,250,000 หุน้ (หรือเท่ากบั 119,062,500 หุ้น) โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้ 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี  

1. มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2. มีความรู้ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและมีประวติัการท างานท่ีดี  
3. ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ พนกังานหรือผูมี้อ านาจในการจดัการของหน่วยงาน  
4. เป็นผูมี้ความสนใจในกิจการของบริษทัฯ และสามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่กระท าการใด

อนัมีลกัษณะ เป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอน ผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  

4. ขั้นตอนการพิจารณา 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัล่วงหนา้ ไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัท่ี 20220914-onee-agm2023-proposing-candidates-

director-th.pdf (theoneenterprise.com) และน าส่งแบบพร้อมเอกสารประกอบไปยงัท่ีอยูด่งัน้ี  
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)  
(เลขานุการบริษัท ช้ัน 15) 
เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
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2. เอกสารทั้งหมดตอ้งน าส่งภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดโดยจะยดึถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียากรเป็น
ส าคญั 

3. เอกสารประกอบ 

1. หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่ละกรณี ดงัน้ี 

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

เป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้นบหนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพยห์รือหลกัฐานออกโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

เป็นนิติบุคคล ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งช่ือใน แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท  

ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ให้
ครบถว้นทั้ง 3 ขอ้และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุ้นรายท่ี 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มูลเฉพาะขอ้ท่ี 
1 และขอ้ท่ี 2 ของแบบใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวม แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั น าส่งบริษทั  

2. เอกสารการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) 

3. ขอ้มูลประกอบการพิจารณา (ถา้มี) 

4. เลขานุการบริษทัจะส่งรายช่ือท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใหก้บัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผูพ้ิจารณาก่อน หลงัจากนั้นจะได้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยหากคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  
จึงจะบรรจุรายช่ือบุคคลดงักล่าวในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น  
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  

5. บุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ website ของบริษัทท่ี www.theoneenterprise.com   
ภายใตห้วัขอ้ "นกัลงทุนสัมพนัธ์" รวมทั้ง แจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม  

6. กรณีเลขานุการบริษทัพบว่าขอ้มูลหรือเอกสารท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น เลขานุการบริษทัจะแจง้
กลบัไปยงัผูถื้อหุ้นภายใน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับเอกสารและหากผูถื้อหุ้นมิได้แก้ไขขอ้มูลหรือ
เอกสารให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีเลขานุการบริษทัก าหนดแจง้ไปยงัผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษทัขอสงวน
สิทธิท่ีจะน าขอ้เสนอของผูถื้อหุน้น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

http://www.theoneenterprise.com/

