หลักเกณฑ์ การเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
สาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “TTA”) ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับผูถ้ ือหุ ้นในการเสนอเรื่ อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า เพื่อตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่ อง สิ ทธิ ในการเสนอวาระของผูถ้ ือหุน้ โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (ประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ) ดังนี้
1.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ และวันกาหนดสิ ทธิ เข้าร่ วมการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ฯ (Record Date) ในปี นั้น
1.2 ถือหุ ้นในสัดส่ วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ต่อเนื่ องกันไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันก็ได้

2.

เงือ่ นไขสาหรับเรื่องทีจ่ ะไม่ บรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ
2.1 เรื่ องที่ กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ ได้มีการ
แก้ไขเพิม่ เติม)

เรื่ องที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที่ กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้นมิได้แสดงถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

เรื่ องที่ ผูถ้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดื อนที่ ผ่านมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งใน
ขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน

กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2.2 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
บริ ษทั ฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ
2.3 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื่ องที่ เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
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2.5
2.6

3.

เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการไปแล้ว
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด หรื อไม่สามารถติดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ได้

ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ
3.1 ต้องเสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
3.2 ต้องส่ งหนังสื อเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น (แบบ ก) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วน
มายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ตามที่อยูด่ งั นี้
เลขานุการบริษัท
อาคารอรกานต์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 276
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการก่อนได้ โดยผ่านทางอีเมล์ COR@thoresen.com

4.

ขั้นตอนในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมทีเ่ สนอโดยผู้ถือหุ้น
4.1 เลขานุการบริ ษทั พิจารณาคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1
4.2 เลขานุการบริ ษทั พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5
4.3 หากเรื่ องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นฯ เป็ นเงื่อนไขตามข้อ 2 จะไม่ถูกนาไปเสนอเพื่อพิจารณา
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4.4 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้น เพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้

เรื่ องที่ ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ทฯ จะถูกบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มสาหรับ การ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยในหนังสื อนัดประชุมจะระบุวา่ วาระ
ดังกล่าวเป็ นวาระที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

เรื่ องที่ไม่ ผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทราบพร้ อมเหตุผลผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม

5.

เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ
5.1 กรณีผ้ถู ือหุ้นรายเดียว
5.1.1 บุคคลธรรมดา

หนังสื อขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ (แบบ ก)
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5.1.2





5.2

หลักฐานการถือหุ ้น เช่น สาเนาใบหุ ้น หรื อเอกสารรับรองการถือหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสาร
อื่นที่ แสดงสิ ทธิ การถือหุ ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางกรณี ชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
นิติบุคคล
แบบ ก ที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
หลักฐานการถือหุน้ เช่น สาเนาใบหุ ้น หรื อเอกสารรับรองการถือหุน้ จากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารอื่น
ที่ แสดงสิ ท ธิ ก ารถื อ หุ ้น จากตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย หรื อ บริ ษ ัท ศู น ย์รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริ ษทั รวมทั้ง สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางกรณี ชาวต่างชาติ ที่ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริ ษทั

กรณีผ้ถู ือหุ้นหลายรายรวมกัน
5.2.1 บุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1

ใช้แบบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ
5.2.2



นิติบุคคล
เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
ใช้แบบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยกรรมการผูถ้ ืออานาจลงนามหรื อผูร้ ับมอบอานาจของนิติบุคคลแต่ละราย
ที่ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ฯ

หากท่ านมี ข ้ อ สงสั ย ประการใด สามารถติ ด ต่ อ เลขานุ การบริ ษั ท โทรศั พ ท์ +66 (0) 2250 0569 ต่ อ 276 หรื ออี เ มล์
COR@thoresen.com
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