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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

ของ บริษัท เทริน์คีย ์คอมมูนิเคชั่น เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) 
 

 
วัตถุประสงค ์
 

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

ส่งเสรมิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดใีนเร่ืองการคาํนึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็น

ธรรม ดังนั้น  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทกาํหนด 

 
หลักเกณฑ ์
 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีมี่สทิธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 ผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีประสงคจ์ะเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตอ้งถือหุน้อย่างต่อเน่ือง

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็

ได ้ และเป็นการถือหุน้อย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวาระการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 

12 เดือน 
 

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการได ้โดยตอ้งกรอกแบบฟอรม์จาํนวน 3 แบบฟอรม์ ดงัต่อไปนี ้

  1. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

    2. แบบประวัติบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

 3. หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2566 
 

  พรอ้มเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ์  ส่งถึงบริษัท ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ตาม 

ท่ีอยู่ดงันี ้

 
 
 
 
 

ส่วนงานเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

44/44 ซอยวิภาวดีรงัสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
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 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณา ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล

เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้

รวบรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 
 
3. ในการเสนอรายชื่อบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท 
 
4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลทีผู้่ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องทีค่รบถ้วน ถูกต้อง และ

มีข้อมูลเพียงพอ  โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของ

บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุม

คณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ ์2566 ต่อไป 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 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 : ................................................................................................................................................ 

3. รายชื่อและข้อมูลบคุคลทีเ่สนอเป็นกรรมการ  

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,อื่นๆ)และนามสกุล : ............................................................................................................ 

  3.1 ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง ไดแ้ก ่ 
  [  ]  ประวตัิ      [  ]  สาํเนาบตัรประชาชน   
 [  ]  สาํเนาวฒุกิารศกึษา   [  ]  สาํเนาใบฝึกอบรมต่างๆ   
 [  ]  หนงัสือยินยอม     [  ]  อ่ืน ....................................................  

4. เอกสารหลักฐานทีผู้่ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล 

 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรพัย ์หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือ สาํเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
  [  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้                      [  ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 

 4.2 หลกัฐานแสดงตน  ไดแ้ก่  
  ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามท่ีไดล้งชื่อในแบบขอเสนอนี ้พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
  [  ] ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้                      [  ] ไม่ไดแ้นบหลกัฐานการถือหุน้ 



      
 

  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 
 

5. คาํรับรอง 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพ่ิมเติม ถกูตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร

หลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
 
 
 

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

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

วนัท่ี ............................................................ 
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แบบประวัติบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

 
 
1. ชื่อ-สกลุ .............................................................................................. สกลุเดิม (ถา้ม)ี .............................................. 
2. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................................................ . 
3. วนั/เดือน/ปี เกดิ ................................................................................................อาย ุ............................................. ปี 
4. สญัชาติ.................................................................................................................................................................... . 
5. ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีตดิต่อได ้: .                               
 เลขท่ี....................................................หมู่บา้น/ อาคาร..................................................................................                                                                                                 

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

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

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

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

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

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

6. อาชีพปัจจบุนั............................................................................. ............................................................................ . 
7. สถานท่ีทาํงานปัจจบุนั.............................................................................................................................................. . 
8. ประวตัิการศกึษา ตัง้แต่ปรญิญาตรี 

 ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) ชื่อมหาวทิยาลัย วุฒิการศึกษา สาขา 
    
    
    
    
    

 
9. การอบรมเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ี และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บรษิัทไทย (IOD) 
 

ชื่อหลกัสตูร ..............................................................................................................รุน่/ปีท่ีอบรม ................................. 
ชื่อหลกัสตูร ..............................................................................................................รุน่/ปีท่ีอบรม ................................. 
ชื่อหลกัสตูร ..............................................................................................................รุน่/ปีท่ีอบรม ................................. 
ชื่อหลกัสตูร ..............................................................................................................รุน่/ปีท่ีอบรม ................................. 
 

 

รูปถ่าย 
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10. ประวตักิารทาํงาน 
 ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) ชื่อบริษทั ตาํแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
11. สถานภาพการสมรส ............................................................... . 

12. รายชื่อบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวขอ้ง. 
   บิดา    .................................................................. 
   มารดา    ..................................................................  
   พี่/น้อง   1 ...............................................................  . 
       2 ...............................................................  . 
       3 ................................................................ 
       4 ...............................................................  . 
       5 ................................................................ 
       6 ................................................................ 
       7 ................................................................ 
   คู่สมรส   ................................................................. 
   บุตร และอายุบุตร  1 ................................................................อาย ุ............ ปี  
       2 ................................................................อาย ุ............ ปี 
       3 ................................................................อาย ุ............ ปี   
       4 ................................................................อาย ุ............ ปี   
     5 ................................................................อาย ุ............ ปี 
 
13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารดว้ยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจด

ทะเบียนตามกฎหมาย ใหร้ะบุความสมัพนัธล์าํดบั บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พ่ีนอ้ง ลงุ ป้า นา้ อา รวมคู่สมรส 

และบตุร ของบคุลลดงักล่าว) 
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รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร ความสัมพนัธ ์
  
  
  
  

 
14. จาํนวนหุ้นท่ีตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท (TKC) และสัดส่วนรอ้ยละจาํนวนหุน้

ดงักล่าวต่อทนุจดทะเบียน 

รายชื่อ จาํนวนหุ้น ร้อยละของทนุจดทะเบียน 
   
   
   
   
   

 
15. จาํนวนหุน้ท่ีตนเอง และกลุ่มบรษิัท(1)  ถือในบรษิัทย่อย หรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง(2) 

 ชื่อบริษัท จาํนวนหุ้นทีถื่อ ณ วันที ่ สัดส่วนร้อยละของทนุจดทะเบียน ตาํแหน่ง 
     
     
     
     

(1)  กลุ่มบคุคล หมายถึง  
(1) คู่สมรส 
(2) บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกัด

ความรบัผิดท่ีมีหุน้รวมกนั > 30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

(5) บริษัทจาํกัด หรือ บริษัทมหาชน ท่ีตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(6) บรษิทัจาํกดั หรือ บรษิัทมหาชนท่ีตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั > 30% ของหุน้ท่ี

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
(7) นิติบคุคลท่ีตนเองสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบคุคล (คือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

 
(2)  บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง  
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(1) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(2) หา้งหุน้ส่วนจาํกดัท่ีตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจาํพวกจาํกัด

ความรบัผิดท่ีมีหุน้รวมกนั > 30% ของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

(3) บริษัทจาํกัด หรือ บริษัทมหาชน ท่ีตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นท่ี

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 

(4) บรษิัทจาํกดั หรือ บรษิัทมหาชนท่ีตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุน้รวมกนั > 30% ของหุน้ท่ี

จาํหน่ายแลว้ทัง้หมด 
(5) นิติบคุคลท่ีตนเองสามารถมีอาํนาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนนิติบคุคล (คือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) 

 
16. การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทอ่ืนๆ (นอกเหนือจากขอ้ 15) 

ชื่อบริษทั ตาํแหน่ง สัดส่วนการถือหุน้ 
   
   
   
   
   

 
17. ประวตักิารถกูดาํเนินคด ี

ประเภทคด ี เม่ือวนัที ่ สถานะของคดีในปัจจุบนั 
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หนังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

 
 

วนัท่ี ...............เดือน ............................... พ.ศ.............. 
 

โดยหนงัสือฉบบันี ้ ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ)  และนามสกลุ.................................................................................           
ท่ีอยู่ปัจจบุนั  เลขท่ี.......................................หมู่บา้น ............................................................หมู่ท่ี....................................                                                                                                

ตรอก/ ซอย................................................................................ถนน...............................................................................  

ตาํบล/ แขวง...............................................................อาํเภอ/ เขต...................................................................................                                      

จงัหวดั................................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................          

ขอยินยอมให ้(นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ)  และนามสกลุ........................................................................................(ผูถื้อหุน้)               
เสนอชื่อของขา้พเจา้พรอ้มประวตัิและหลกัฐานเอกสารต่างๆ มายงับรษิัท เทิรน์คีย ์คอมมนิูเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ

การเสนอชื่อคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   

                            

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลักฐานถูกตอ้งครบถว้น และยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร 

หลกัฐานดงักล่าวได ้
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

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

 
 
 

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

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

 
 

 


