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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
บริษัท ทมี คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค์ 

 

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้ค านึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน         
ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ดงันัน้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมี
ส่วนร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นมากย่ิงขึน้ อันเป็นการส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ส าหรับ   
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีของบริษัทเป็นการ
ลว่งหน้าได้ ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
 

2.2 ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

 

2.3 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น อาทิ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐาน
อื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เป็นต้น 

 

3. การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเสนอเร่ืองท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้ น
โดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม ทัง้นี ้  
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการบริษัทจะไมพิ่จารณาเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุม 
 

3.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบตา่งๆ ของหน่ายงานราชการ หรือหน่วยงาน
ท่ีก ากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและระเบียบ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น      
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

3.2 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 

3.3 เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค์ 
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3.4 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และเร่ือง
ดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ี น้อยกว่าร้อยละ  10 ของจ านวนออกเสียงทั ง้หมด                   
โดยข้อเท็จจริงยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

 

3.5 เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่
บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 

3.6 เร่ืองท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสว่นใหญ่ 
 

3.7 เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
 

3.8 เร่ืองท่ีซ า้กบัเร่ืองท่ีได้เสนอมาก่อนแล้ว 
 

3.9 เร่ืองซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และบริษัทได้
ด าเนินการก าหนดเป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

 

3.10 เ ร่ืองอื่น ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่มีความจ าเ ป็น ท่ี ต้องบรรจุวาระ                         
ซึง่คณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตผุลตอ่ผู้ ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม 

 

3.11 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 
 

3.12 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเร่ืองท่ีเสนอภาย
หลงัจากระยะเวลาท่ีบริษัทก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า 

 

4. ขัน้ตอนการพจิารณา 
 

4.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมลูใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา 
หรือเพ่ืออนมุตัิแล้วแตก่รณี พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
 

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเร่ือง
เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี” และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน               
และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัจดัสง่ให้บริษัท 
 

4.2 จดัเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจดัสง่ให้บริษัท พร้อมกบัแนบ “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็น
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” ดงันี ้
(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทัง้       

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ ลงนามท่ีได้ลงช่ือใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือ
บรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี”  พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐาน                 
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วและรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

4.3 น าส่ง “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” พร้อม
เอกสารหลักฐานท่ีบริษัทก าหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี 
cs@team.co.th  และจดัสง่ต้นฉบบัมายงับริษัทโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ดงันี ้
 

 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท ทมี คอนซัลติง้ เอนจเินียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 151 อาคารทมี ชัน้ 10 ถนนนวลจันทร์  
 แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
 

เอกสารทัง้หมดต้องน าส่งบริษัทภายในวันที่  31 ธันวาคม 2562 เท่านัน้  เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี   
โดยบริษัทจะยดึถือวันที่ประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ 
 

4.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลั่นกรองในเบือ้งต้น  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท            
เพ่ือพิจารณา โดยเร่ืองท่ีไม่ผ่านการพิจารณาในเบือ้งต้นเน่ืองจากผู้ ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 2  หรือเป็นเร่ืองท่ีเข้าข่ายหลกัเกณฑ์ตามข้อ 3  บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 
31 มกราคม 2563 
 

4.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ือบรรจเุป็นวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ทัง้นี ้ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

4.6 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทนัน้ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทราบ 

 

4.7 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นกรอกข้อมูลหรือ              
แนบเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์ หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 
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