
 

 

หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนส ำหรับผู้ถอืหุน้ในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถอืหุ้นและ 

กำรเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนหรือมำกกว่ำหน่ึงคนเพือ่เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบรษัิท 

 

ข้อ 1. เจตนำรมณ ์

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”) คณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนส าหรบัผูถื้อหุน้ในการใชส้ิทธิเพื่อเสนอเรื่องดงัต่อไปนี ้(แยกต่างหาก

จากกนัและรวมกนัเรยีกวา่ “ข้อเสนอ”) เป็นล่วงหนา้เพื่อเขา้ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.1 การเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรอืเพื่ออนมุตัิ และ 

1.2 การเสนอช่ือบุคคลหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่ 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการของบรษิัท 

ข้อ 2. ค ำนิยำม 

“คณะกรรมการ”

  

หมายถึง คณะกรรมการของบรษิัท 

“บริษัท” หมายถึง บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

“พรบ. บริษัทมหาชน” หมายถึง พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 

“ข้อเสนอ” หมายถึง ขอ้เสนอใดขอ้เสนอหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ย่อย 

1.1 และ 1.2 ของขอ้ 1 ของหลกัเกณฑนี์ ้ 

“หลักเกณฑ์” หมายถึง หลักเกณฑแ์ละขั้นตอนส าหรบัผูถื้อหุน้ในการเสนอวาระการประชุม 

ผูถื้อหุน้และช่ือบุคคลหนึ่งคน หรือมากกว่าหนึ่งคน  เพื่อเขา้รบัการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท 

“พรบ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์”

  

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับ

แกไ้ขเพิ่มเติม 

 



 

 

 

 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ 

 ผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุน้ (และตอ้งถือหุน้ต่อเน่ืองจนถึง

วนัประชมุผูถื้อหุน้) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

ข้อ 4. ข้อเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัทจะเสนอข้อเสนอที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบรษิัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่รบัขอ้เสนอที่ผูถื้อหุน้เสนอมา 

(1) ขอ้เสนอที่เสนอไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑนี์ ้

(2) ขอ้เสนอเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึง

เหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

(3) ขอ้เสนอที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิัทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์

(4) ขอ้เสนอที่ผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และขอ้เสนอ

ดงักล่าวไดร้บัมติสนบัสนนุดว้ยเสียงที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บรษิัท โดยที่ขอ้เท็จจรงิในขอ้เสนอดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

ข้อ 5. กำรเสนอวำระกำรประชุมต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เพือ่ทรำบ เพือ่พจิำรณำ หรือเพือ่อนุมัต ิ

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าส่งแบบฟอรม์ ก. พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบมายงับรษิัท ตามขัน้ตอนที่ก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์

ขอ้ 7. ดา้นลา่งนี ้

 บริษัทอาจขอเอกสารหรือขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ได ้  หากบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าเอกสารหรือขอ้มูลนั้น

จ าเป็นหรอืเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 

ข้อ 6. กำรเสนอช่ือบุคคลหน่ึงคนหรือมำกกว่ำหน่ึงคนเพือ่เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท 

6.1 บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

6.1.1 จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ. บริษัทมหาชน  

พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎข้อบังคับอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ถา้มี) 



 

 

6.1.2 มีความสามารถ ความรู ้และประสบการณท์ี่จะด าเนินธุรกิจของบรษิัทได ้

6.1.3 สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบต่อบริษัท ในกรณีที่ด  ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิัทหลายแห่งในขณะเดียวกนั 

6.2 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจัดเตรียมเอกสารประกอบของบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการ

บรษิัท เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 

6.2.1 ประวตัิการศกึษาและการท างาน (Curriculum Vitae) 

6.2.2 ส าเนาหลกัฐานการศกึษา พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.2.3 ส าเนาใบส าคญัการผ่านงาน (ถา้มี) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และทะเบียน

บา้น พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6.2.5 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบรษิัท 

บริษัทอาจขอเอกสารหรือขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ได ้หากบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าเอกสารหรือ

ขอ้มลูนัน้จ าเป็นหรอืเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 

6.3 ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าส่งแบบฟอรม์ ข. พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบตามขอ้ 6.2 มายงับริษัท ตามขัน้ตอนที่

ก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์อ้ 7. ดา้นลา่งนี ้

ข้อ 7. ขั้นตอนในกำรน ำส่งข้อเสนอ 

7.1 ผูถื้อหุน้ตอ้งน าส่งแบบฟอรม์ ก. หรือแบบฟอรม์ ข. แลว้แต่กรณี ซึ่งไดล้งนามเรียบรอ้ยแลว้  มายัง

เลขานกุารบรษิัท โดยทางอีเมล ์ที่ CompanySecretary@dtac.co.th  หรอืโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน

มายงัที่อยู่ดา้นลา่งนี ้ 

บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 

อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ช้ัน 39 

319 ถนนพญำไท เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหำนคร 10330 

ประเทศไทย 



 

 

7.2 ใหน้ าส่งเอกสารประกอบดงัตอ่ไปนี ้พรอ้มกบัการน าสง่แบบฟอรม์ ก. หรอืแบบฟอรม์ ข.   

(1) หลกัฐานการถือหุน้ของบรษิัท ณ ปัจจบุนั 

(2) หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ 

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา – ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) 

(ข) กรณีนิติบุคคล – ส  าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ

หนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามที่ลงนามในแบบฟอรม์ หรือหนงัสือ

มอบอ านาจ 

* บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ (กรณีบุคคลธรรมดา) ที่เสนอขอ้เสนอผ่าน

ผูร้บัมอบอ านาจ 

7.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มากกว่าหนึ่งคนไดย่ื้นขอ้เสนอนัน้ ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ ก. หรือ

แบบฟอรม์ ข. แลว้แตก่รณี และลงนามในแบบฟอรม์  ทัง้นี ้บรรดาเอกสารประกอบที่จะตอ้งน าส่งบรษิัท

สามารถน าสง่มาเป็นชดุเดียวกนั 



 

 

แบบฟอรม์ ก. 

แบบฟอรม์กำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุน้ 

 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว         

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เป็นจ านวนรอ้ยละ       ของหุน้ 

ทัง้หมดที่ออกโดยบรษิัท และเป็นจ านวนรอ้ยละ            ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  

อยู่บา้นเลขที่  ซอย  ถนน   แขวง  เขต   

จงัหวดั   ประเทศ   หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่     

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน    อีเมล ์(ถา้มี)     

(2) ขา้พเจา้ขอเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ดงัตอ่ไปนีต้อ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (โปรดระบวุา่เรื่องที่ขอเสนอนัน้

เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรอืเพื่ออนมุตัิ) 

 (2.1) ___________________________________________________________ 

 (2.2)  ___________________________________________________________  และ 

 (2.3)  ___________________________________________________________. 

(3) ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบของแบบฟอรม์ ก. ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 7.2 ของหลกัเกณฑนี์ ้ 

และเอกสารหรอืขอ้มลูเพิ่มเติมที่จ  าเป็นหรอืเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้

 (3.1) _________________________________ 

 (3.2) _________________________________ 

 (3.3) _________________________________ 

 (3.4) _________________________________ 

 (3.5) _________________________________ 

 (3.6) _________________________________ 

(4) ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ เอกสารและขอ้มลูที่ไดน้ าสง่มาดว้ยนี ้ถกูตอ้งและสมบรูณ ์ทัง้นี ้จ านวนของ

เอกสารที่น าส่งมีทัง้หมด_________ หนา้ 



 

 

    ลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ 

(    ) 

วนัที่    

แบบฟอรม์ ข. 

แบบฟอรม์กำรเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท 

 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว         

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เป็นจ านวนรอ้ยละ       ของหุน้ 

ทัง้หมดที่ออกโดยบรษิัท และเป็นจ านวนรอ้ยละ            ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  

อยู่บา้นเลขที่  ซอย  ถนน   แขวง  เขต   

จงัหวดั   ประเทศ   หมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที่     

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน    อีเมล ์(ถา้มี)     

 (2) ขา้พเจา้ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว        

อาย ุ  ปี เป็นกรรมการบรษิัท โดยบคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.1 ของหลกัเกณฑนี์ ้

 (3) ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารประกอบของแบบฟอรม์ ข. ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.2 และขอ้ 7.2 ของ

หลกัเกณฑนี์ ้และบรรดาเอกสารเพิ่มเติมที่มิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6.2 และขอ้ 7.2  มีดงันี ้

 (3.1) _________________________________ 

 (3.2) _________________________________ 

 (3.3) _________________________________ 

 (3.4) _________________________________ 

 (3.5) _________________________________ 

 (3.6) _________________________________ 

 (4) ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ เอกสารและขอ้มลูที่ไดน้ าสง่มาดว้ยนี ้ถกูตอ้งและสมบรูณ ์ทัง้นี ้จ านวนของ

เอกสารที่น าส่งมีทัง้หมด_________ หนา้ 



 

 

    ลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ 

(    ) 

วนัที่    

 


