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หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นต้นไป 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรับผูถื้อหุ้นในการเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ เพ่ือตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (“การประชุมผูถื้อหุน้ฯ”) ดงัน้ี 
 
1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1.1 เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ีเสนอกรรมการ และวนั Record Date เพ่ือก าหนดสิทธิเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นฯ ในปี

นั้น 
1.2 ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผูถื้อ

หุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้
 
2. เงือ่นไขการพจิารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
2.1 คุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การลงทุน ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจ

บริการนอกชายฝ่ัง กฎหมาย บญัชีและการเงิน หรือมีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 
2.3 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ไม่เกิน 5 แห่ง 

2.4 มีประวติัการท างานและจริยธรรมท่ีดี 
 
3. ขั้นตอนในการเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 ตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1  
 ตอ้งจดัท าหนงัสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นฯ (แบบ ข) 

พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ 5 อยา่งครบถว้น 
 ตอ้งจดัส่งหนังสือขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ (แบบ ค) 

พร้อมเอกสารประกอบดงัต่อไปน้ี 
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- หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษทั
ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

- หลกัฐานการใหค้วามยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
- หลกัฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบติั ไดแ้ก่ การศึกษาและประวติัการท างาน หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ (ถา้มี) 
 ส่งตน้ฉบบัของเอกสารพร้อมหลกัฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนดใหถึ้งบริษทัฯ 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. ขั้นตอนในการพจิารณาบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
4.1 เลขานุการบริษทัพิจารณาคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑข์อ้ 1 
4.2 เลขานุการบริษทัพิจารณาความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบ ข แบบ ค และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ตามขอ้ 5 
4.3 หากบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 2.1 จะไม่ถูกน าไป

เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณา 
4.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาใหค้วามเห็น 

 บุคคลทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ จะถูกเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ 
 บุคคลทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 

รับทราบถึงเหตุผล และความเห็นต่อการไม่ผา่นการพิจารณานั้น 
4.5 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาบุคคลท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

 บุคคลทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ (ถา้มี) 

 บุคคลทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบพร้อมเหตุผลในท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้ฯ หรือผา่นช่องทางท่ีเหมาะสม โดยถือวา่มติของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นท่ีส้ินสุด 

 
5. เอกสารประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
5.1 กรณีผ้ถือหุ้นรายเดยีว 

5.1.1 บุคคลธรรมดา 

 แบบ ข และแบบ ค ท่ีลงนามโดยผูถื้อหุน้ 
 หลกัฐานการถือหุน้ เช่น ส าเนาใบหุน้ หรือเอกสารรับรองการถือหุน้จากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงสิทธิ

การถือหุน้จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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 ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

5.1.2 นิติบุคคล 

 แบบ ข ท่ีลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 แบบ ค ท่ีลงนามรับรองโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมทั้งลงนามการใหค้วามยนิยอมในการไดรั้บการเสนอช่ือ 
 หลกัฐานการถือหุน้ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ (ส าเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองจากตลาดตลท. หรือบริษทั ศูนย์

รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ส าเนาหนังสือรับรองบริษทัท่ีลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั

รวมทั้ง ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามของบริษทั 

 
5.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนั 

5.2.1 บุคคลธรรมดา 

 เอกสารประกอบเช่นเดียวกนักบัขอ้ 5.1.1 
 ใชแ้บบ ข ชุดเดียว ลงนามโดยผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ  

 
5.2.2 นิติบุคคล 

 เอกสารประกอบเช่นเดียวกนักบัขอ้ 5.1.2  
 ใชแ้บบ ข ชุดเดียว ท่ีลงนามโดยกรรมการผูถื้ออ านาจลงนามหรือผูรั้บมอบอ านาจของนิติบุคคลแต่ละรายท่ีขอเสนอ

บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ท่ีโทรศัพท์ +66 (6) 2250 0569 หรือทางอีเมล์ท่ี 
COR@thoresen.com 
 


