
 
 

หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธ ิผู้ถอืห ุน้ 
เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2564 

 

1. วัตถุประสงค  ์  
เพือเป็นการสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ") โดยบรษัิทฯ มีความมุ่งมนั

ในการกา้วสู่ความเป็นเลิศในดา้นการกาํกบัดแูลกิจการทีดี บนพืนฐานของความมีคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรง่ใส เพือใหผู้ถื้อ
หุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัประโยชนที์เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยงัยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอระเบียบ
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ อนัถือเป็นส่วนหนงึของการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ เพือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิ
ต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเกียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ 
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามเกณฑที์บรษัิทฯ กาํหนด 
2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืห ุน้   

ผูถื้อหุน้ทีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี 
2.1    เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัทีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลาย

รายรวมกนัได ้ซงึเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที 5) พ.ศ. 2559 
มาตรา 89/28(1) 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดท้งัหมด 
2.3    ถือหุน้บรษัิทฯ ในสดัสว่นทีกาํหนดตามขอ้ 2.2 ตอ่เนืองมาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน  

 3. การเสนอระเบยีบวาระการประชุม  
3.1 เรอืงทีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  

(1) เรอืงทีกาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

(2) เรืองทีขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีกาํกับดูแล 
บรษัิทฯ หรอืไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติทีประชมุผูถื้อหุน้และการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ  

(3) เรอืงทีเป็นไปเพือผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

 
(1) มาตรา 89/28 ผูถื้อหุน้คนหนึงหรือหลายคนซงึถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท จะทาํหนงัสือ
เสนอเรืองทีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ซึงตอ้งระบุว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมัติหรือเพือพิจารณา แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง
รายละเอียดของเรืองทีเสนอสาํหรบัการประชมุสามญัประจาํปีหรือการประชมุวสิามญัก็ได ้โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
ใหค้ณะกรรมการบรรจเุรืองทีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึงเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ทีจะจดัใหมี้ขึน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุ
เรอืงดงักลา่วเสนอเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

( ) เป็นเรอืงทีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในวรรคหนงึ 
( ) เป็นเรอืงทีเกียวกบัการดาํเนินธรุกิจปกติของบรษัิท และขอ้เทจ็จรงิทกีล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเกียวกบัความไมป่กติของเรืองดงักล่าว 
( ) เป็นเรอืงทีอยูน่อกเหนืออาํนาจทีบรษัิทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามทีประสงค ์
( ) เป็นเรืองทีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนทีผ่านมา และเรืองดงักล่าวไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่า

รอ้ยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท เวน้แตข่อ้เทจ็จรงิในการนาํเสนอครงัใหม่จะไดเ้ปลียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะทีนาํเสนอต่อ
ทีประชมุผูถื้อหุน้ในครงัก่อน 

( ) กรณีอืนใดตามทีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด ในกรณีทีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจเุรืองทีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึงเป็นวาระในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด ใหแ้จง้กรณีดงักลา่วเป็นเรืองเพือทราบในการประชมุผูถื้อหุน้ในครงันนัโดยตอ้งระบเุหตผุลในการปฏิเสธการบรรจเุรืองดงักล่าวไวด้ว้ย ในกรณีทีผู้
ถือหุน้ในการประชมุตามวรรคสามมมีติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง เหน็ชอบใหมี้การบรรจเุรอืงทีเสนอ
โดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนงึเป็นวาระการประชมุของผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจเุรืองดงักล่าวเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ทีบรษัิทจะจดัใหมี้ขนึในครงัถดัไป 



 
 

(4) เรอืงทีเป็นอาํนาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษัิท เวน้แต่เป็นกรณีทีก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างมี
นยัสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม  

(5) เรอืงทีบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการแลว้  
(6) เรืองทีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาทีกาํหนด

หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้ 
(7) เรอืงทีเสนอโดยผูถื้อหุน้ทีมีคณุสมบติัไม่ครบถว้นตามทีกาํหนด  

3.2 ขนัตอนในการพจิารณา  
(1) ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะ       

กรรมการบริษัท โดยใช ้"แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจ ําปี " ในส่วนทา้ยของ หลกัเกณฑนี์หรืออาจ       
แจง้เรืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที cg@ttwplc.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบั "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี"  ต่อคณะกรรมการบรษัิทภายหลงัได ้ทงันี ผูถื้อหุน้ตอ้งส่ง  
ตน้ฉบบัของ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี " พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุน้ตาม
หลกัเกณฑใ์นหมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานผูถื้อหุน้ขอ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจาก บรษัิทหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอืนจากบรษัิท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชนต์่อ  
การพจิารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) ใหถ้งึบรษัิทฯ ภายในวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ตามทีอยูด่งันี  

 

ฝ่ายกจิการองคก์ร  
บริษัท  ททีดีบับลิว จาํกัด (มหาชน) 
เลขท  ี30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร ่ขงิ  อาํเภอสามพราน   
จงัหวัดนครปฐม  73210 
 

(2) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม             
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี " ให้
ครบถว้นพรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในข้อ (1) และ ขอ้ (2) ของ "แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี" ใหค้รบถว้นและลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม "แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี" และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิมเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

(3) ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี " 1 แบบต่อ 1 ระเบียบ
วาระพรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น  

(4) เรืองทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท และสาํหรบัเรอืงทีไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจง้ใหผู้้
ถือหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษัิททนัทีหรอืในวนัทาํการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ทีประชมุผูถื้อหุน้อกีครงัในวนัประชมุผูถื้อหุน้  
 
 



 
 

แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................  
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  ทีทีดบับลวิ  จาํกดั  (มหาชน) จาํนวน ..................................................................................................หุน้  
อยู่บา้นเลขที...................................... ถนน....................................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีทาํงาน ................................................... E-mail (ถา้มี)........................................................................  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
เรอืง ........................................................................................................................................................................................  

(3) โดยมีขอ้เสนอเพือพจิารณา .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................  
และมีขอ้มลูประกอบทีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้)  
................................................................................................................................................................................................
.. ............................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
ซงึมีเอกสารประกอบเพิมเติมทีไดล้งชือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน...........................................................แผน่  
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีนี หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเพิมเตมิถกูตอ้งทกุประการและเพือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี  

............................................... ผูถื้อหุน้  
(.............................................) 
วนัที.........................................  

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานทีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอืนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2. หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทาง       

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรอง         
นิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีได้
ลงชือในแบบเสนอนี พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที                 
0-2420-6064  E-mail Address เลขานกุารบรษัิทที cg@ttwplc.com ก่อนสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” 

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” จะตอ้งส่งถึงบรษัิทฯ ภายในวนัที 31 ธันวาคม 
2563 เพือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ 
และเสนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 


