
 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความมุง่มั่น

ในการกา้วสูค่วามเป็นเลิศในดา้นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บนพืน้ฐานของความมีคณุธรรมจรยิธรรมและความโปรง่ใส เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
และผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัประโยชนท์ี่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็ นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอระเบียบ 
วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ อนัถือเป็นสว่นหนึ่งของการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิ 
ต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้  
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามเกณฑท์ี่บรษัิทฯ กาํหนด 
 

2. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุน้  
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ้งมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1    เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลาย

รายรวมกนัได ้ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 
มาตรา 89/28(1) 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 
2.3    ถือหุน้บรษัิทฯ ในสดัสว่นท่ีกาํหนดตามขอ้ 2.2 ตอ่เนื่องมาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน  

 

 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 เรือ่งที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  

(1)  เรื่องที่กําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
 ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

(2)  เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานที่กาํกบัดแูล 
  บรษัิทฯ หรอืไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ  

(3)  เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ  

 
(1) มาตรา 89/28 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ถือหุน้และมีสทิธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของจาํนวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท จะทาํหนงัสือ

เสนอเรื่องท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งตอ้งระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้
รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอสาํหรบัการประชมุสามญัประจาํปีหรือการประชมุวิสามญัก็ได ้โดยตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
ใหค้ณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจะจดัใหมี้ขึน้  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุ
เรื่องดงักลา่วเสนอเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้

(1) เป็นเรื่องท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในวรรคหนึ่ง 
(2) เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกตขิองบรษัิท และขอ้เทจ็จรงิที่กลา่วอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักลา่ว 
(3) เป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบรษัิทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เป็นเรื่องท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเรื่องดงักล่าวไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่า

รอ้ยละสบิของจาํนวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท เวน้แตข่อ้เทจ็จรงิในการนาํเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จรงิในขณะท่ีนาํเสนอตอ่
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด ใหแ้จง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องเพ่ือทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้โดยตอ้งระบุเหตผุลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดงักล่าวไวด้้วย ในกรณีท่ี 
ผูถื้อหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบใหมี้การบรรจุเรื่องที่
เสนอโดยผูถื้อหุน้ตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชมุของผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจเุรื่องดงักลา่วเป็นวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีบรษัิทจะจดัใหมี้ขึน้ในครัง้ถดัไป 



 
 

(4)  เรื่องที่เป็นอาํนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
 อยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม  

(5)  เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการแลว้  
(6)  เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่กาํหนด

 หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้ 
(7) เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามที่กาํหนด  

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ คณะ       

กรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี” ในส่วนทา้ยของ หลกัเกณฑน์ีห้รืออาจ       
แจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่ง
ตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี”  ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งสง่  
ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี” พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุน้ตาม
หลกัเกณฑใ์นหมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานผูถื้อหุน้ขอ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจาก บริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อ  
การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) ใหถ้ึงบรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่อยูด่งันี ้ 

 

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

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม             
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี” ให้
ครบถ้วนพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มูลเฉพาะในขอ้ (1) และ ขอ้ (2) ของ “แบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี” ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี” และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ
วาระพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น  

(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสาํหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจง้ให้  
ผูถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลงัการประชุมคณะกรรมการบรษัิททนัทีหรอืในวนัทาํการถดัไป ผา่นช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้  
 
 

mailto:cg@ttwplc.com


 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................  
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  ทีทีดบับลวิ  จาํกดั  (มหาชน) จาํนวน ..................................................................................................หุน้  
อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน....................................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................หมายเลขโทรศพัทม์อืถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ทาํงาน ................................................... E-mail (ถา้ม)ี........................................................................  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
เรือ่ง ........................................................................................................................................................................................  

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................  
และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้)  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
ซึง่มเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน...........................................................แผน่  
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีนี ้หลกัฐานการถื อหุน้ และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้ 

 

............................................... ผูถื้อหุน้  
(.............................................) 
วนัท่ี.........................................  

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          

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

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตอ้งแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรอง         
นิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจที่ได้
ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

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

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี” จะตอ้งสง่ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ  
และเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 


