
      
 

  บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคช่ัน เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)  T: 02-401-8222 
 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2    F: 02-940-9868 
  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  www.tkc-services.com 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 
ของ บริษัท เทริน์คีย ์คอมมูนิเคชั่น เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) 

 

 
วัตถุประสงค ์
 

 บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คาํนึงถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้และเพ่ือเป็นการ

ส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการคาํนึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ 

เป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เห็นว่าเป็นประโยชนแ์ก่บริษัท  

เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนด 
 
หลักเกณฑ ์
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีมี่สทิธใินการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
 ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชุม ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเน่ืองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ และเป็นการถือหุน้

อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชมุเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน 
 
2. การเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระการประชุม 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุม 

โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566” พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างครบถว้นและสมบรูณ ์ ส่งถึงบรษิัท ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตามท่ีอยู่ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 
 
3. เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนี ้

เป็นวาระการประชุม 
1) เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น ใหข้อ้มลูหรือเอกสารไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความ

เป็นจรงิ หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
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2) เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และบรษิัทไดด้าํเนินการกาํหนด

เป็นวาระการประชมุทกุครัง้อยู่แลว้ 
3) เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษิัท และ/หรือเร่ืองท่ีบรษิัทไดด้าํเนินการไปแลว้ 
4) เร่ืองท่ีเป็นอาํนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเดือดรอ้นเสียหายอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และไดร้บัมติสนบัสนุน

ดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญั 

6) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท และ/หรือเร่ืองท่ีซ ํา้กบัท่ีไดเ้คยเสนอมาก่อนแลว้ 
7) เร่ืองท่ีขดักบัขอ้บงัคบับรษิัท กฎหมาย ขอ้บงัคบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไป

ตามวตัถปุระสงค ์และจรยิธรรมการดาํเนินธุรกิจ 
8) เร่ืองปัจจยัภายนอกท่ีอยูเ่หนืออาํนาจควบคมุท่ีบรษิัทจะดาํเนินการได ้

 
4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองทีผู้่ถือหุ้นเสนอก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ ์

2566 โดยเร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคําบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 ต่อไป 
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แบบฟอรม์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 
 
1. ข้อมูลทั่วไป : 
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ) และนามสกุล : ................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั/ทีต่ดิตอ่ได้ : 

 เลขท่ี..................................................หมู่บา้น/ อาคาร......................................................................................                                                                                             

หมู่ท่ี...................................................ตรอก/ ซอย............................................................................................                                              

 ถนน....................................................ตาํบล/ แขวง......................................................................................... 

 อาํเภอ/ เขต.......................................... จงัหวดั................................................................................................ 

 รหสัไปรษณีย.์......................................ประเทศ................................................................................................ 

 โทรศพัท.์.............................................โทรสาร................................................................................................. 

 E-mail ...........................................................................................................................................................                                           

 ท่ีอยู่ในตา่งประเทศ  (กรณีบคุคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบท่ีุอยู่ท่ีติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

 .....................................................................................................................................................................  

2.  จาํนวนหุ้นทีถื่อครอง : ..................................................................................................................................  หุ้น 

3.  เร่ืองทีเ่สนอ : 

....................................................................................................................................................................       

     วัตถุประสงค:์    [  ] เพ่ือพิจารณา      [  ] เพ่ือทราบ 

     รายละเอียด :    

................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... ............................. 

[  ] มีเอกสารประกอบ     [  ] ไม่มีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลักฐานทีผู้่ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 

 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 [  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้                      [  ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

 4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่  

  ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พรอ้ม 

ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล  ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามท่ีไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 [  ] ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน                        [  ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานแสดงตน 
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5. คาํรับรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลู

หรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผูถื้อหุน้ 

       (.........................................................) 

วนัท่ี ............................................................ 

 


