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หลักเกณฑก์ารเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพือ่รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

บริษัท ท ีคิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัท ที คิว 

อาร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุ และรายชื่อบคุคลเพื่อรบัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหนา้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) โดยได้

ก าหนดหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

2.   หลักเกณฑ ์

2.1 คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ

บรษิัทในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษิัทเป็นการล่วงหนา้ไดน้ัน้ ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

2.1.1 เป็นผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ของบรษิัทและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 

ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท  

2.1.2 ถือหุน้อย่างต่อเนื่องนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน และตอ้งถือหุน้จนถึงวนัที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

2.2 เอกสารหลกัฐานที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งแนบมาพรอ้มกับ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565” และ/หรือ “แบบขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565” มีดงัต่อไปนี ้

2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย ์(broker) หรือจาก

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรณีเป็นส าเนาใหล้งนามเพื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2.2 หลกัฐานการแสดงตน  

(ก) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 
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- ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งชาต)ิ ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกลุ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง กรณีมี

การเปล่ียนแปลงค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ ชื่อสกลุ 

- กรณีเสนอวาระโดยผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั ใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายกรอกรายละเอียดของตนและ

ลงลายมือชื่อใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2565” และ/หรือ “แบบขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565” รวมถึงหลกัฐานการถือหุน้และเอกสารแสดงตนของผู้

ถือหุน้แต่ละรายใหค้รบถว้น ในการนี ้ใหก้รอกชื่อผูถื้อหุน้ซึ่งผูถื้อหุน้ทกุรายมอบหมายใหเ้ป็น

ตัวแทนผูร้บัการติดต่อ 1 ชื่อ และใหถื้อว่าการที่บริษัทติดต่อกับผูไ้ดร้บัมอบหมายดังกล่าว

เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทกุราย 

(ข) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผู้มี

อ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล พรอ้ม

ทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.   การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 2.1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

ผูถื้อหุน้โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565” พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและสมบูรณ ์โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ

เพื่ออนมุตัิ แลว้แต่กรณี 

3.2 เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่บรรจเุรื่องดงัต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชมุ

ผูถื้อหุน้  

(1) เรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทและขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึเหตอุนัควร

สงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเรื่องดงักล่าว 

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บรษิทัจะด าเนินการได ้
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(3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้

เปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

(4) เรือ่งที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัท และเรื่องอื่นท่ีคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า 

ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจเุป็นวาระ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะมีเหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบาย

ใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

(5) เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถว้น ใหข้อ้มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

หรือเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

(7) เรื่องที่เป็นงานประจ า หรือเป็นอ านาจบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษิัท เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิด 

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

(8) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท 

หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพิจารณาจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ และบริษัทไดด้  าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

3.3 คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่จะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยเรื่อง

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะแจง้ในหนังสือ

เชิญประชุมผูถื้อหุน้ว่าเป็นวาระที่ก าหนดโดยผูถื้อหุน้พรอ้มระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัเรื่องที่ไม่

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะแจง้เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้พรอ้มชีแ้จง

เหตผุลที่คณะกรรมการบรษิัทไม่บรรจเุรื่องดงักล่าวเป็นวาระการประชมุ 

 
4.   การเสนอรายชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

4.1 คณุสมบตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท มีดงันี ้

(1) มีคณุสมบตัคิรบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีของบรษิทั 

(2) เป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถที่เป็นประโยชนก์บับรษิัท  

(3) มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกินกวา่ 4 แห่ง (ไม่

รวมบรษิัท) 

4.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลที่ ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และบรษิัทจะระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ว่าเป็นผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อจากผูถื้อหุน้พรอ้ม

ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่ง

ห นั ง สื อ แ จ้ ง ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ส น อ ชื่ อ บุ ค ค ล นั้ น ท ร า บ 

 
5.   ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 จะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565” และ/หรือ “แบบขอเสนอรายชื่อบคุคลเพื่อรบัพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนดและส่งมายงับริษัท โดยอาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมา
ที่ e-mail address: info@tqr.co.th ถึงเลขานกุารบรษิัท ก่อนส่งตน้ฉบบัต่อคณะกรรมการบรษิัทภายหลงัได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
ตอ้งส่งตน้ฉบบัของเอกสารดงักล่าวขา้งตน้พรอ้มลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยส่งถึงบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางไปรษณียล์งทะเบียน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุได ้

 

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 46/7 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ชัน้ 8 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 


