
 
 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุน 
เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2560 

 

1. วัตถุประสงค  
เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความมุงมั่น

ในการกาวสูความเปนเลิศในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส เพื่อใหผู ถือ         
หุนและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับประโยชนที่เหมาะสมอยางเปนธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปดโอกาสใหผู ถือหุ นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา อันถือเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนโดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหสิทธิ         
ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

  

2. คุณสมบัติของผูถือหุน  
ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตองมคีุณสมบัติ ดังนี้  
2.1  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลาย

รายรวมกันได ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
มาตรา 89/28(1) 

2.2   มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  
2.3   ถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนท่ีกําหนดตามขอ 2.2 ตอเน่ืองมาไมนอยกวา 12 เดือน 
 

 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
3.1 เร่ืองท่ีจะไมบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุม  

(1) เร่ืองท่ีกําหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

(2) เร่ืองท่ีขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
บริษัทฯ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

(3) เร่ืองท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ  

 
(1) มาตรา 89/28 ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท จะทําหนังสือ
เสนอเรื่องท่ีจะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนซึ่งตองระบุวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี พรอมท้ัง
รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอสําหรับการประชุมสามัญประจําปหรือการประชุมวิสามัญก็ได โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
ใหคณะกรรมการบรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหน่ึงเปนวาระในการประชุมผูถือหุนท่ีจะจัดใหมีขึ้น เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุ
เรื่องดังกลาวเสนอเปนวาระในการประชุมผูถือหุนก็ได 

(1) เปนเรื่องท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง 
(2) เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอางโดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 
(3) เปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการใหเกิดผลตามท่ีประสงค 
(4) เปนเรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแลวในรอบสิบสองเดือนท่ีผานมา และเรื่องดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวา

รอยละสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท เวนแตขอเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหมจะไดเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงในขณะท่ีนําเสนอตอ
ท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ในกรณีท่ีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนตามวรรคหน่ึงเปนวาระในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งใด ใหแจงกรณีดังกลาวเปนเรื่องเพ่ือทราบในการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ันโดยตองระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกลาวไวดวย ในกรณีท่ีผู
ถือหุนในการประชุมตามวรรคสามมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบใหมีการบรรจุเรื่องท่ีเสนอ
โดยผูถือหุนตามวรรคหน่ึงเปนวาระการประชุมของผูถือหุน ใหคณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระในการประชุมผูถือหุนท่ีบริษัทจะจัดใหมีขึ้นในครั้งถัดไป 



 
 

(4) เร่ืองท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม  

(5) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว  
(6) เร่ืองท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือเอกสารไมครบถวน หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือ

ไมสามารถติดตอได  
(7) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนด  

3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา  
(1) ผู ถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถ วนตามขอ  2 ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมตอคณะ       

กรรมการบริษัท โดยใช "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป " ในสวนทายของ หลักเกณฑน้ีหรืออาจ       
แจงเร่ืองอยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทท่ี sudarat@ttwplc.comกอนสง 
ตนฉบับ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป "  ตอคณะกรรมการบริษัทภายหลังได ทั้งนี้ ผูถือหุนตองสง  
ตนฉบับของ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป " พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน หลักฐานการถือหุนตาม
หลักเกณฑใน หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานผูถือหุนขอ 1 ไดแก หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัทศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเปนประโยชนตอ  
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถามี) ใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีอยูดังน้ี  

 

ฝายกจิการองคกร 
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 30/130 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง  อําเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  73210 
 

(2) ในกรณี ท่ีผู ถือหุ นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุม             
ตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป " ให
ครบถวนพรอมลงช่ือไวเปนหลักฐาน และผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไป กรอกขอมูลเฉพาะในขอ (1) และ ขอ (2) ของ "แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป " ใหครบถวนและลงช่ือไวเปนหลักฐานทุกราย แลวรวบรวม "แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป" และหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือหุนทุกรายเปนชุด
เดียวกันเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

(3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม
มากกวา 1 ระเบียบวาระ ผูถือหุนตองจัดทํา "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป " 1 แบบตอ 1 ระเบียบ
วาระพรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน  

(4) เร่ืองท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสําหรับเร่ืองที่ไมผานความเห็นชอบบริษัทฯ จะแจงใหผู
ถือหุนทราบพรอมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทําการถัดไป ผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ และแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกคร้ังในวันประชุมผูถือหุน  
 
 



 
 

แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

(1) ขาพเจานาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................  
เปนผูถือหุนของบริษัท  ทีทีดับบลิว  จํากัด  (มหาชน) จํานวน ..................................................................................................หุน  
อยูบานเลขท่ี...................................... ถนน....................................................ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ.......................................... 
หมายเลขโทรศพัทบาน/ท่ีทํางาน ................................................... E-mail (ถามี)........................................................................  

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
เร่ือง ........................................................................................................................................................................................  

(3) โดยมีขอเสนอเพ่ือพิจารณา .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................  
และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน)  
................................................................................................................................................................................................
.. ............................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... ซึ่งมี
เอกสารประกอบเพ่ิมเตมิท่ีไดลงชื่อรับรองความถกูตองไวแลวทุกหนา จํานวน...........................................................แผน  
ขาพเจาขอรับรองวาขอความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ถือหุนประจําปน้ี หลักฐานการถือหุน และเอกสาร
ประกอบเพ่ิมเติมถูกตองทุกประการและเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ ดังน้ี  

............................................... ผูถือหุน  
(.............................................) 
วันท่ี.........................................  

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
1. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
2. หลักฐานการแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือ เดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลตองแนบ สําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมี
อํานาจท่ีไดลงชื่อในแบบเสนอนี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

3. ผูถือหุนสามารถสงแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปอยางไมเปนทางการทางโทรสารหมายเลข    
0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทท่ี sudarat@ttwplc.com กอนสงตนฉบับ "แบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป "  

4. ตนฉบับของ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป " จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 


