
 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

 

1. วัตถุประสงค ์ 
บรษิัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ("บรษิัทฯ") ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี บนพืน้ฐานของความมี

คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน          
บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการกาํกับ  
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเก่ียวกับการดูแลสิทธิของ     
ผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามเกณฑท์ี่บรษิัทฯ กาํหนด 
 

2. คุณสมบตัิของผู้ถือหุน้  
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ้งมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1    เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย

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

2.2    มีสดัส่วนการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด 
2.3    ถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัส่วนที่กาํหนดตามขอ้ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน  

 

 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ  

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

(2)  เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กาํกับดูแล 
  บรษิัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ  

(3)  เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ  

 
(1) มาตรา 89/28 ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท จะทาํหนงัสือ
เสนอเรื่องท่ีจะขอใหค้ณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งตอ้งระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้
รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอสาํหรบัการประชมุสามญัประจาํปีหรือการประชมุวิสามญัก็ได ้โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
ใหค้ณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผูถ้ือหุน้ตามวรรคหน่ึงเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุน้ท่ีจะจัดใหม้ีขึน้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุ
เรื่องดงักล่าวเสนอเป็นวาระในการประชมุผูถ้ือหุน้ก็ได ้

(1) เป็นเรื่องท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในวรรคหน่ึง 
(2) เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถ้ือหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยัเกี่ยวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 
(3) เป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบริษัทจะดาํเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เป็นเรื่องท่ีผูถ้ือหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเรื่องดงักล่าวไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่า

รอ้ยละสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการนาํเสนอครัง้ใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสาํคญัจากข้อเท็จจริงในขณะท่ีนาํเสนอต่อ
ท่ีประชมุผูถ้ือหุน้ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผูถ้ือหุน้ตามวรรคหน่ึงเป็นวาระในการ
ประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด ใหแ้จง้กรณีดงักล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้นัน้โดยตอ้งระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดงักล่าวไวด้ว้ย ในกรณีท่ี 
ผูถ้ือหุน้ในการประชุมตามวรรคสามมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เห็นชอบใหม้ีการบรรจุเรื่องที่
เสนอโดยผูถ้ือหุน้ตามวรรคหน่ึงเป็นวาระการประชมุของผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรรจเุรื่องดงักล่าวเป็นวาระในการประชมุผูถ้ือหุน้ท่ีบริษัทจะจดัใหม้ีขึน้ในครัง้ถดัไป 

 



 
 

(4)  เรื่องที่เป็นอาํนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
 อย่างมีนยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  

(5)  เรื่องที่บรษิัทฯ ไดด้าํเนินการแลว้  
(6)  เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือเอกสารไม่ครบถว้น หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่กาํหนด

 หรือไม่สามารถติดต่อได ้ 
(7) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามที่กาํหนด  

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา  
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ คณะ       

กรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี” ในส่วนทา้ยของ หลักเกณฑน์ีห้รืออาจ       
แจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com 
ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได ้ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้
ตอ้งส่ง  ตน้ฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี” พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน หลักฐานการ      
ถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นหมายเหตุ : เอกสารหลกัฐานผูถื้อหุน้ขอ้ 1 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจาก บริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจาก
บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น
ประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี) ใหถ้ึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดงันี ้ 

 

ส่วนเลขานุการบริษทั สาํนักกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่30/130 หมู่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขงิ  อาํเภอสามพราน   
จังหวดันครปฐม  73210 
 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม             
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี” ให้
ครบถ้วนพรอ้มลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี” ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี” และหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชุด
เดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบ
วาระพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น  

(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสาํหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจง้ให้ 
ผูถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลงัการประชมุคณะกรรมการบรษิัททนัทีหรือในวนัทาํการถดัไป ผ่านช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษิัทฯ และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้  
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

(1) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................  
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  ทีทีดบับลิว  จาํกดั  (มหาชน) จาํนวน ..................................................................................................หุน้  
อยู่บา้นเลขท่ี...................................... ถนน....................................................ตาํบล/แขวง.......................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั............................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ทาํงาน ................................................... E-mail (ถา้ม)ี........................................................................  

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 
เรื่อง ........................................................................................................................................................................................  

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจารณา .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................  
และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณา (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรือเหตผุล เป็นตน้)  
................................................................................................................................................................................................ 
ซึ่งมเีอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน...........................................................แผ่น  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีนี ้หลักฐานการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถกูตอ้งทกุประการและเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้ 
 

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

หมายเหตุ เอกสารหลกัฐานที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 
1. หลักฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด หรือ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคลตอ้งแนบสาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบัตร
ประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที่ไดล้งชื่อในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองสาํเน า
ถกูตอ้ง 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064  E-mail 
Address เลขานกุารบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี” 

4. ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2566 

 
 
 
 
 
                                                                    นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 


