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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

เป็นการล่วงหน้าส 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 ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
เป็นการลว่งหน้าส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 

2. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นการลว่งหน้าได้  ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

 

2.2 ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถงึวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน 

 

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

 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 

3.1 คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
 

3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัของบริษัท และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

3.1.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ 
3.1.3 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชน ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
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3.1.4 ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผู้ จัดการ พนักงาน หรือผู้ มีอ านาจในการจัดการของ
หน่วยงานอื่น 

3.1.5 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท 
รวมถงึสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม ่าเสมอ 

3.1.6 หากด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นด้วย เมื่อนับรวมกับของบริษัทแล้วต้อง  
ไมเ่กิน 5 บริษัท 

 

3.2 คุณสมบัตเิพิ่มเตมิของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบ 
 

3.2.1 ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ี
เก่ียวข้อง และให้นบัรวมหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 

3.2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า
ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 

3.2.3 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 

3.2.4 ไมเ่ป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 

3.2.5 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 

3.2.6 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
 

4. ขัน้ตอนการพจิารณา 
 

4.1 ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2  ต้องกรอกข้อมูลใน  “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ       
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี”  พร้อมทัง้ลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  
 

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท     
ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดใน  “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี”  และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และ
รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัจดัสง่ให้บริษัท 
 

4.2 ด าเนินการให้บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือกรอกข้อมูลใน  “แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท”  ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ 
 

4.3 จัดเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีจะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ  “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ       
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี”  และ  “แบบข้อมลู
ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท”  ดงันี ้
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(ก) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทัง้       

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
   กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 

- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจ ลงนามท่ีได้ลงช่ือใน “แบบขอเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี”  พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา ประวตัิส่วนตวั และ
ประวตัิการท างานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(ง) ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วและรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

4.4 น าส่ง “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี”  และ  “แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท”  พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทก าหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี cs@team.co.th  และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ดงันี ้ 
 

 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
บริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท   
โดยบริษัทจะยดึถือวันที่ประทบัตราไปรษณียากรเป็นส าคัญ 
 

4.5 เลขานุการบริษัทจะน าส่งรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดให้กับคณะกรรมการสรรหา     
และพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาก่อน  หลังจากนัน้จะได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท      
เพ่ือพิจารณา   
 

4.6 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ทัง้นี ้ค าวินิจฉยั
ของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

mailto:cs@team.co.th
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4.7 บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอช่ือในวาระการเลือกตัง้
กรรมการบริษัท  โดยจะแจ้งในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทจากผู้ ถือหุ้ น  พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชีแ้จง
เหตผุลให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทราบ 
 

4.8 บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไมพิ่จารณาบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอก
ข้อมลูหรือแนบเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์ หรือไมส่ามารถติดตอ่ได้ 

 

  


