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หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั  (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอ
เร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ เพ่ือตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อ
ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เร่ือง สิทธิในการเสนอวาระของผูถื้อหุน้ โดยมีหลกัเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2563 (“ประชุมผูถื้อหุน้ฯ”) ดงัน้ี 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ฯ และวนัก าหนดสิทธิเขา้ร่วมการประชุม
ผูถื้อหุน้ฯ (Record Date) ในปีนั้น 

1.2 ถือหุน้ในสดัส่วนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน โดยอาจจะ
เป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้

 
2. เงือ่นไขส าหรับเร่ืองทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ 

2.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนั

ควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้กิดผลตามท่ีประสงค ์
 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าว

ไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 
เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการเสนอคร้ังใหม่มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัจากขอ้เท็จจริงในขณะท่ี
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 

 กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
2.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

บริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ 

2.3 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
2.4 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทัฯ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมี

นยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 
2.5 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ 
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2.6 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด หรือไม่สามารถติดต่อ
ผูถื้อหุน้ได ้

 
3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ 

3.1 ตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 
3.2 ตอ้งส่งหนงัสือเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (แบบ ก) พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ 5 อยา่งครบถว้น

มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ตามท่ีอยูด่งัน้ี 
เลขานุการบริษัท 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั  (มหาชน)  
อาคารอรกานต ์ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 (0) 2250 0569 ต่อ 276 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถส่งเอกสารดงักล่าวอยา่งไม่เป็นทางการก่อนได ้โดยผา่นทางอีเมล ์COR@thoresen.com 
 

4. ขั้นตอนในการพจิารณาระเบียบวาระการประชุมทีเ่สนอโดยผู้ถือหุ้น 
4.1 เลขานุการบริษทัพิจารณาคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 
4.2 เลขานุการบริษทัพิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบ ก และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ตามขอ้ 5 
4.3 หากเร่ืองท่ีเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ฯ  เป็นเง่ือนไขตามขอ้ 2 จะไม่ถูกน าไปเสนอเพื่อพิจารณา

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
4.4 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  เพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมส าหรับการประชุมผู ้

ถือหุน้ฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในหนงัสือนดัประชุมจะระบุวา่วาระดงักล่าว
เป็นวาระท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

 เร่ืองทีไ่ม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ฯ หรือผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม 

 
5. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ 

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดยีว 
5.1.1 บุคคลธรรมดา 

 หนงัสือขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ฯ (แบบ ก)  
 หลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หรือเอกสารรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารอ่ืนท่ี

แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 
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 ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
 

5.1.2 นิติบุคคล 

 แบบ ก ท่ีลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 หลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หรือเอกสารรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารอ่ืนท่ี

แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัท่ีลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษทัรวมทั้ง ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ ท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั 

 
5.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนั 

5.2.1  บุคคลธรรมดา 

 เอกสารประกอบเช่นเดียวกนักบัขอ้ 5.1.1 
 ใชแ้บบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ฯ  

 
5.2.2 นิติบุคคล 

 เอกสารประกอบเช่นเดียวกนักบัขอ้ 5.1.2 
 ใชแ้บบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยกรรมการผูถื้ออ านาจลงนามหรือผูรั้บมอบอ านาจของนิติบุคคลแต่ละรายท่ีขอ

เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ฯ  
 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ท่ีโทรศัพท์  +66 (0)  2250 0569 หรือทางอีเมล์ท่ี 
COR@thoresen.com 
 
 
 


