
 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล 
เพ่ือเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ทีทีดบับลิว จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความ
มุ่งมัน่ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านการกํากบัดูแลกิจการที่ดี บนพืน้ฐานของความมีคณุธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยัง่ยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น  
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อนัถือเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สทิธิผู้
ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด 

 
2. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่เสนอช่ือกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 89/28 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด 
2.3    ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นท่ีกําหนดตามข้อ 2.2 ตอ่เนื่องมาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  
 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ 

(1)    มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด กฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องตลอดจนการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2)    มีภาวะผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมปีระวตัิการทํางานท่ีดี 
(3)    เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอทุศิเวลาให้ได้อยา่งเพียงพอ 
(4)    ต้องเป็นผู้ที่ไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั  
        กิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น 
(5)    มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
(6)    ไมเ่ป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1)  ผู้ ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้ง      
เร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com และส่งต้นฉบับ 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ตอ่คณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้ โดยมีเอกสารประกอบดงันี ้
  



 
 

-      หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจาก
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-      หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
-      เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการทํางาน ของบคุคลที่

ได้รับการเสนอช่ือ 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ 

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามที่อยูด่งันี ้
 

ฝ่ายกิจการองค์กร 
บริษัท ททีดีับบลวิ จาํกดั (มหาชน) 
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขงิ อาํเภอสามพราน   
จังหวดันครปฐม  73210 
 

(2)   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานและผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัท” และหลกัฐานตามที่กําหนดใน หมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานผู้ ถือหุ้นข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือ
หุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(3)    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน พร้อมทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนด้วย 

(4)    เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการ       
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
รายช่ือในระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพร้อมความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท
และสําหรับบคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลหลงัการประชมุ
คณะกรรมการบริษัททนัที หรือในวนัทําการถดัไป ผา่นช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และแจ้งที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

  (1)   ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทีทีดบับลวิ จํากดั (มหาชน) จํานวน ..............................................................................................หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................. ถนน..................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...............................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ........................................ 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ทํางาน ................................................... E-mail (ถ้าม)ี................................................................. 

(2)   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ....................................................... อาย ุ.................. ปี 
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลกัฐานการให้ความ
ยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษาและประวตัิการทํางาน 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน........... .................................................แผน่ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลกัฐานการถือหุ้นหลกัฐานการให้ความ
ยินยอมและเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าาจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี  ้

............................................... ผู้ ถือหุ้น 
(.............................................) 
วนัท่ี....................................... 

(3)   ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ............................. ......................................... บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น 
กรรมการตาม ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม 3.1 ของหลกัเกณฑ์การให้สทิธิ  
ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อ เป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

.............................................. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
(.............................................) 
วนัท่ี....................................... 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
1.  หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          

(ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2.  หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง       

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรอง         
นิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ลง
ช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

3.  ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064 E-mail       
Address เลขานกุารบริษัทท่ี cg@ttwplc.com ก่อนสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 

4.  ต้นฉบับของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้      
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 


