บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
วัตถุประสงค์
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการ
ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคํานึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็ นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผูถ้ ื อหุน้ บริษัทจึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่บริษัท
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัทกําหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุน้ อย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็ นการถือหุน้
อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ดงั นี ้
ส่วนเลขานุการบริษัท
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
44/44 ซอยวิภาวดีรงั สิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กรณีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3. เพื่ อ ให้ก ารดําเนิ น การประชุ มเป็ นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ บริษัท ขอสงวนสิท ธิท่ีจะไม่ บรรจุเรื่อ งดังต่อ ไปนี้
เป็ นวาระการประชุม
1) เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความ
เป็ นจริง หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทได้ดาํ เนินการกําหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง้ อยู่แล้ว
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได้ดาํ เนินการไปแล้ว
4) เรื่อ งที่ เป็ น อํา นาจการบริห ารจัด การของบริษั ท เว้น แต่ เป็ น กรณี ท่ี ก่ อ ให้เกิด ความเดื อ ดร้อ นเสีย หายอย่ างมี
นัยสําคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1/3

5) เรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รบั มติสนับสนุน
ด้วยเสียงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยที่ขอ้ เท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
6) เรื่องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซา้ํ กับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
7) เรื่องที่ขดั กับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับหน่วยงานที่กาํ กับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ
8) เรื่องปั จจัยภายนอกที่อยูเ่ หนืออํานาจควบคุมที่บริษัทจะดําเนินการได้
4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องทีผ่ ู้ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์
2565 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคําบอกกล่าว
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ต่อไป
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แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
1. ข้อมูลทั่วไป :
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ) และนามสกุล : ...................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั /ทีต่ ดิ ต่อได้ :
เลขที่..................................................หมู่บา้ น/ อาคาร......................................................................................
หมู่ท่ี...................................................ตรอก/ ซอย............................................................................................
ถนน....................................................ตําบล/ แขวง.........................................................................................
อําเภอ/ เขต.......................................... จังหวัด................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................................ประเทศ................................................................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................................................
ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุท่อี ยูท่ ่ตี ิดต่อได้ในต่างประเทศ)
.....................................................................................................................................................................
2. จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง : ........................................................................................................................................ หุ้น
3. เรื่องทีเ่ สนอ :
....................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด :
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
[ ] มีเอกสารประกอบ
[ ] ไม่มีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานทีผ่ ู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือ หุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษั ท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
ก) กรณี ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
ข) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ...........................................................ผูถ้ ือหุน้
(.........................................................)
วันที่ ............................................................
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