
 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 

1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความมุง่มัน่

ในการก้าวสูค่วามเป็นเลิศในด้านการกํากบัดแูลกิจการที่ดี บนพืน้ฐานของความมีคณุธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นและผู้มีสว่นได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอระเบียบ
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า อนัถือเป็นสว่นหนึ่งของการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด 
2. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลาย

รายรวมกนัได้ ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 
มาตรา 89/28(1) 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 
2.3    ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นท่ีกําหนดตามข้อ 2.2 ตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  

 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  

(1) เร่ืองที่กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ  

(2) เร่ืองที่ขดัต่อกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ   หรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
บริษัทฯ หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

(3) เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

 
(1) มาตรา 89/28 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสทิธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะทําหนงัสือ

เสนอเร่ืองท่ีจะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่ต้องระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้
รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอสําหรับการประชมุสามญัประจําปีหรือการประชมุวิสามญัก็ได้ โดยต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
ให้คณะกรรมการบรรจุเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัให้มีขึน้  เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุ
เร่ืองดงักลา่วเสนอเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ 

(1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ 
(2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกตขิองบริษัท และข้อเทจ็จริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกตขิองเร่ืองดงักลา่ว 
(3) เป็นเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
(4) เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า

ร้อยละสบิของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแตข้่อเทจ็จริงในการนําเสนอครัง้ใหม่จะได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญัจากข้อเทจ็จริงในขณะท่ีนําเสนอตอ่
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ให้แจ้งกรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้โดยต้องระบุเหตผุลในการปฏิเสธการบรรจุเร่ืองดงักล่าวไว้ด้ วย ในกรณีท่ีผู้
ถือหุ้นในการประชมุตามวรรคสามมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง เหน็ชอบให้มีการบรรจเุร่ืองท่ีเสนอ
โดยผู้ ถือหุ้นตามวรรคหนึง่เป็นวาระการประชมุของผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจเุร่ืองดงักลา่วเป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทจะจดัให้มีขึน้ในครัง้ถดัไป 



 
 

(4) เร่ืองที่เป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งมี
นยัสาํคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

(5) เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว  
(6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่กําหนด

หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้  
(7) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามที่กําหนด  

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  
(1) ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะ       

กรรมการบริษัท โดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี" ในส่วนท้ายของ หลกัเกณฑ์นีห้รืออาจ       
แจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่ง
ต้นฉบบั "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี"  ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่  
ต้นฉบบัของ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี" พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตาม
หลกัเกณฑ์ในหมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานผู้ ถือหุ้นข้อ 1 ได้แก่ หนงัสือรับรองจาก บริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ  
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามที่อยูด่งันี ้ 

 

ฝ่ายกิจการองค์กร 
บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขงิ  อาํเภอสามพราน   
จังหวดันครปฐม  73210 
 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม             
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี" ให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ "แบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี" ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม "แบบเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี" และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี" 1 แบบต่อ 1 ระเบียบ
วาระพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน  

(4) เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสําหรับเร่ืองที่ไมผ่่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลหลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัททนัทีหรือในวนัทําการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
 

mailto:cg@ttwplc.com


 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................  
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ทีทีดบับลวิ  จํากดั  (มหาชน) จํานวน ..................................................................................................หุ้น  
อยูบ้่านเลขท่ี...................................... ถนน....................................................ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ทํางาน ................................................... E-mail (ถ้าม)ี........................................................................  

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
เร่ือง ........................................................................................................................................................................................  

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................  
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น)  
................................................................................................................................................................................................
.. ............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
ซึง่มเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน...........................................................แผน่  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีนี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้ 

............................................... ผู้ ถือหุ้น  
(.............................................) 
วนัท่ี.........................................  

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
1. หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          

(ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง       

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรอง         
นิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้
ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

3. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่                  
0-2420-6064  E-mail Address เลขานกุารบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี” 

4. ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ 
และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 


