หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2565
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความมุง่ มั่น
ในการก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพืน้ ฐานของความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั ประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็ นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้ เสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า อันถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถอื หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกันได้ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
มาตรา 89/28(1)
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
2.3 ถือหุน้ บริษัทฯ ในสัดส่วนที่กาํ หนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรือ่ งที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่อ งที่ ก ํา หนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(2) เรื่องที่ขดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
บริษัทฯ หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(3) เรือ่ งที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
(1)

มาตรา 89/28 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ ถื อหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท จะทําหนังสือ
เสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งต้องระบุว่าเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอสําหรับการประชุมสามัญประจําปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่จะจัดให้มีขนึ ้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุ
เรื่องดังกล่าวเสนอเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็ ได้
(1) เป็ นเรื่องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดในวรรคหนึ่ง
(2) เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า
ร้อยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท เว้นแต่ขอ้ เท็จจริงในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาํ เสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ ก่อน
(5) กรณี อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในกรณี ท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระในการ
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ใด ให้แจ้งกรณี ดงั กล่าวเป็ นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในครัง้ นัน้ โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด ้ วย ในกรณี ท่ี
ผูถ้ ื อหุน้ ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่
เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคหนึ่งเป็ นวาระการประชุมของผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็ นวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่บริษัทจะจัดให้มีขนึ ้ ในครัง้ ถัดไป

(4) เรื่องที่เป็ นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(5) เรือ่ งที่บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการแล้ว
(6) เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
หรือไม่สามารถติดต่อได้
(7) เรือ่ งที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาํ หนด
3.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ 2 ต้อ งจั ด ทํา หนัง สื อ เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ในส่วนท้ายของ หลักเกณฑ์นีห้ รืออาจ
แจ้งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่ง
ต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องส่ง
ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน หลักฐานการถือหุน้ ตาม
หลักเกณฑ์ในหมายเหตุ : เอกสารหลักฐานผูถ้ ือหุน้ ข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายกิจการองค์กร
บริษัท ทีทดี ับบลิว จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขงิ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
(2) ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้น หลายรายรวมกัน และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ 2 เสนอระเบี ย บวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” ให้
ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ื อหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ” และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุด
เดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ
วาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสําหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทําการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) จํานวน ..................................................................................................หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่...................................... ถนน....................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน ................................................... E-mail (ถ้ามี)........................................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
เรือ่ ง ........................................................................................................................................................................................
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อพิจารณา ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน...........................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี นี ้ หลักฐานการถื อหุน้ และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ ดังนี ้
............................................... ผูถ้ ือหุน้
(.............................................)
วันที่.........................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
1. หลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้แ ก่ หนัง สือ รับ รองจากบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ห รื อ หลัก ฐานอื่ น จากบริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลต้องแนบสําเนาหนังสือรับรอง
นิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้
ลงชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
3. ผู้ถื อ หุ้น สามารถส่ง แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการทางโทรสารที่
0-2420-6064 E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ”

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565

