บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 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 ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด
หลักเกณฑ์
1. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ต้องถือหุน้ อย่างต่อเนื่อง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็
ได้ และเป็ นการถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุน้ จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ 1 ของหลัก เกณฑ์นี ้ สามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อเข้า รับ การเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มจํานวน 3 แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี ้
1. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
2. แบบประวัติบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565
ที่อยู่ดงั นี ้

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตาม

ส่วนเลขานุการบริษัท
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
44/44 ซอยวิภาวดีรงั สิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565” และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้ว
รวบรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
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3. ในการเสนอรายชื่อบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลั ก เกณ ฑ์ ท่ี กํ า หนดโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ
มีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของ
บริษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท โดยบริษั ท จะแจ้ งผลการพิ จารณาให้ ท ราบภายหลั งการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป
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แบบขอเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 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 ยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)
.....................................................................................................................................................................
2. จํานวนหุ้นทีถ่ ือครอง : ................................................................................................................................................
3. รายชื่อและข้อมูลบุคคลทีเ่ สนอเป็ นกรรมการ
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ)และนามสกุล : ............................................................................................................
3.1 ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ได้แก่
[ ] ประวัติ
[ ] สําเนาบัตรประชาชน
[ ] สําเนาวุฒกิ ารศึกษา
[ ] สําเนาใบฝึ กอบรมต่างๆ
[ ] หนังสือยินยอม
[ ] อื่น ....................................................
4. เอกสารหลักฐานทีผ่ ู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล
4.1 หลั กฐานการถือ หุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หรือ สําเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
ก) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
ข) กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
[ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุน้
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ...........................................................ผูถ้ ือหุน้
(.........................................................)
วันที่ ............................................................

3/8

แบบประวัติบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

รูปถ่าย

1. ชื่อ-สกุล .............................................................................................. สกุลเดิม (ถ้ามี) ..............................................
2. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................................................ .
3. วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................................................................อายุ ............................................. ปี
4. สัญชาติ.................................................................................................................................................................... .
5. ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่ตดิ ต่อได้ : .
เลขที่....................................................หมู่บา้ น/ อาคาร..................................................................................
หมู่ท่ี....................................................ตรอก/ ซอย.........................................................................................
ถนน....................................................ตําบล/ แขวง.......................................................................................
อําเภอ/ เขต..........................................จังหวัด...............................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .......................................ประเทศ.............................................................................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร.............................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................
6. อาชีพปั จจุบนั ............................................................................. ............................................................................ .
7. สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั .............................................................................................................................................. .
8. ประวัติการศึกษา ตัง้ แต่ปริญญาตรี
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)

ชือ่ มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

สาขา

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็ นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร ..............................................................................................................รุน่ /ปี ท่อี บรม .................................
ชื่อหลักสูตร ..............................................................................................................รุน่ /ปี ท่อี บรม .................................
ชื่อหลักสูตร ..............................................................................................................รุน่ /ปี ท่ีอบรม .................................
ชื่อหลักสูตร ..............................................................................................................รุน่ /ปี ท่ีอบรม .................................
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10. ประวัตกิ ารทํางาน
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)

ชือ่ บริษทั

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส ............................................................... .
12. รายชื่อบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง.
บิดา
..................................................................
มารดา
..................................................................
พี่/น้อง
1 ............................................................... .
2 ............................................................... .
3 ................................................................
4 ............................................................... .
5 ................................................................
6 ................................................................
7 ................................................................
คู่สมรส
.................................................................
บุตร และอายุบุตร
1 ................................................................อายุ ............ ปี
2 ................................................................อายุ ............ ปี
3 ................................................................อายุ ............ ปี
4 ................................................................อายุ ............ ปี
5 ................................................................อายุ ............ ปี
13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลาํ ดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตร ของบุคลล
ดังกล่าว)
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร

ความสัมพันธ์
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14. จํานวนหุน้ ที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท (TKC) และสัดส่วนร้อยละจํานวนหุน้ ดังกล่าวต่อ
ทุนจดทะเบียน
รายชื่อ

จํานวนหุ้น

ร้อยละของทุนจดทะเบียน

15. จํานวนหุน้ ที่ตนเอง และกลุ่มบริษัท(1) ถือในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง(2)
ชื่อบริษัท

จํานวนหุ้นทีถ่ ือ

ณ วันที่

สัดส่วนร้อยละของทุนจดทะเบียน

ตําแหน่ง

(1)

กลุ่มบุคคล หมายถึง
(1) คู่สมรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
(4) ห้างหุน้ ส่วนจํากัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจําพวกจํากัด
ความรับผิดที่มีหนุ้ รวมกัน > 30% ของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด
(5) บริษั ท จํา กัด หรือ บริษั ท มหาชน ที่ ต นเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถื อ หุ้น รวมกัน > 30% ของหุ้น ที่
จําหน่ายแล้วทัง้ หมด
(6) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน > 30% ของหุน้ ที่
จําหน่ายแล้วทัง้ หมด
(7) นิติบคุ คลที่ตนเองสามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิติบคุ คล (คือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

(2)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง
(1) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วน
(2) ห้างหุน้ ส่วนจํากัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็ นหุน้ ส่วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรือเป็ นหุน้ ส่วนจําพวกจํากัด
ความรับผิดที่มีหนุ้ รวมกัน > 30% ของหุน้ ทัง้ หมดของห้างหุน้ ส่วนจํากัด
(3) บริษั ท จํา กัด หรือ บริษั ท มหาชน ที่ ต นเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถื อ หุ้น รวมกัน > 30% ของหุ้น ที่
จําหน่ายแล้วทัง้ หมด
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(4)
(5)

บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้ รวมกัน > 30% ของหุน้
ที่จาํ หน่ายแล้วทัง้ หมด
นิติบคุ คลที่ตนเองสามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิติบคุ คล (คือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)

16. การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)
ชื่อบริษทั

ตําแหน่ง

สัดส่วนการถือหุน้

เมื่อวันที่

สถานะของคดีในปั จจุบนั

17. ประวัตกิ ารถูกดําเนินคดี
ประเภทคดี
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หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

วันที่ ...............เดือน ............................... พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล ................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่.......................................หมู่บา้ น ............................................................หมู่ท่ี....................................
ตรอก/ ซอย................................................................................ถนน...............................................................................
ตําบล/ แขวง...............................................................อําเภอ/ เขต...................................................................................
จังหวัด................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................
ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล........................................................................................(ผูถ้ ือหุน้ )
เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ มายังบริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เพื่อ
การเสนอชื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ..........................................................ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
(.........................................................)

ลงชื่อ...........................................................ผูถ้ ือหุน้
(.........................................................)
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