
 
 

หลักเกณฑก์ารใหส้ทิธ ิผู้ถอืห ุน้เสนอช ือบุคคล 
เพอืเป็นกรรมการบร ิษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2564 

 
1. วัตถุประสงค  ์

เพือเป็นการส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบรษัิท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบรษัิทฯ มีความ
มุ่งมนัในการกา้วสู่ความเป็นเลิศในดา้นการกาํกับดูแลกิจการทีดี บนพืนฐานของความมีคุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใส 
เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัประโยชนที์เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยงัยืน บรษัิทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 
เสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัท อนัถือเป็นส่วนหนึงของการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ เพือแสดงใหเ้ห็นถึงการ
ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั เกียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้โดยบรษัิทฯ จะพิจารณาการใหส้ิทธิผู้
ถือหุน้เสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการบรษิัท ตามเกณฑที์บรษิัทฯ กาํหนด 

 
2. คุณสมบัตขิองผู้ถอืห ุน้  

ผูถื้อหุน้ทีจะเสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี 
2.1    เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วันทีเสนอชือกรรมการ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ้ซึง

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 89/28 

2.2    มีสดัสว่นการถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดท้งัหมด 
2.3    ถือหุน้บรษัิทฯ ในสดัสว่นทีกาํหนดตามขอ้ 2.2 ตอ่เนืองมาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน  
 

3. การเสนอชือบุคคลเพอืเป็นกรรมการบร ิษัท  
3.1 คณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

(1)    มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน จาํกดั กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑอื์นๆ ทีเกียวขอ้งตลอดจนการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ 

(2)    มีภาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีประวตัิการทาํงานทีดี 
(3)    เป็นผูที้มีความสนใจในกิจการของบรษัิทฯ และสามารถอทิุศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 
(4)    ตอ้งเป็นผูที้ไม่ประกอบกิจการหรอืเขา้รว่มในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั  
        กิจการของบรษัิทฯ ไมว่า่จะทาํเพือประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอื้น 
(5)    มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณที์จะเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
(6)    ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจา้หนา้ทีในพรรคการเมือง 

3.2 ขนัตอนในการพจิารณา 
(1)  ผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบเสนอชือบุคคลเพ ือ เ ป็นกรรมการบร ิษัท ” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑนี์ หรืออาจแจ้ง      
เรืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที cg@ttwplc.com และส่งตน้ฉบบั 
“แบบเสนอชือบุคคลเพอืเป็นกรรมการบร ิษัท” ตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายหลงัได ้โดยมีเอกสารประกอบดงันี 
  



 
 

-      หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอืนจาก
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-      หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือ 
-      เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวติัการทาํงาน ของบคุคลที

ไดร้บัการเสนอชือ 
และเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) ใหถ้งึบรษัิทฯ 

ภายในวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ตามทีอยูด่งันี 
 

ฝ่ายกจิการองคก์ร  
บริษัท  ททีดีบับลิว จาํกัด (มหาชน) 
เลขท  ี30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร ่ขงิ อาํเภอสามพราน    
จงัหวัดนครปฐม  73210 
 

(2)   ในกรณีทีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการ
บรษัิทตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชือบุคคลเพอืเป็นกรรมการบร ิษัท” ใหค้รบถว้น
พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานและผูถื้อหุน้รายที 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอชือบุคคล
เพอืเป็นกรรมการบร ิษัท” ใหค้รบถว้นและลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอชือบุคคลเพอืเป็นกรรมการ
บร ิษัท” และหลกัฐานตามทีกาํหนดใน หมายเหต ุ: เอกสารหลกัฐานผูถื้อหุน้ขอ้ 1 พรอ้มเอกสารประกอบเพิมเติม (ถา้มี) ของผูถื้อ
หุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

(3)    ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชือบุคคลเพือเป็น 
กรรมการบรษัิทมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอชือบุคคลเพ ือเป็นกรรมการบร ิษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน 
พรอ้มลงชือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น พรอ้มทงัแนบหลกัฐานของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

(4)    เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูพิ้จารณากลนักรองในเบืองตน้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท โดยมีคณะกรรมการ      
สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสม และบคุคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทจะบรรจุ
รายชือในระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพรอ้มความเห็น ของคณะกรรมการบรษัิท
และสาํหรบับคุคลทีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลงัการประชุม
คณะกรรมการบรษัิททนัที หรอืในวนัทาํการถดัไป ผา่นช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
และแจง้ทีประชมุผูถื้อหุน้อีกครงัในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบเสนอชือบุคคลเพอืเป็นกรรมการบร ิษัท  

  (1)   ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 
เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ..............................................................................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขที.................................. ถนน..................................................ตาํบล/แขวง........................................................ 
อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...............................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ........................................ 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ทีทาํงาน ................................................... E-mail (ถา้มี)................................................................. 

(2)   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชือนาย/นาง/นางสาว ....................................................... อาย ุ.................. ปี 
เป็นกรรมการบรษัิท ซงึมีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษัิทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วาม
ยนิยอมของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตั ิไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการทาํงาน 
และเอกสารประกอบเพิมเติมทีไดล้งชือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน............................................................แผ่น 
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัท” นี หลักฐานการถือหุน้หลกัฐานการใหค้วาม
ยนิยอมและเอกสารประกอบทงัหมดถกูตอ้งทกุประการ และเพือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี 

............................................... ผูถื้อหุน้ 
(.............................................) 
วนัที....................................... 

(3)   ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... บุคคลทีไดร้บัการเสนอชือเป็น 
กรรมการตาม ขอ้ (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคณุสมบติัครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลกัเกณฑก์ารใหส้ิทธิ  
ผูถื้อหุน้เสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการบรษัิท รวมทงัยอมรบัการปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการทีดีของบรษัิทฯ และเพือเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี 

.............................................. บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือ 
(.............................................) 
วนัที....................................... 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานทีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการบรษัิท 
1.  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอืนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          

(ประเทศไทย) จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2.  หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง       

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคลตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรอง         
นิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจทีไดล้ง
ชือในแบบเสนอนี พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.  ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที 0-2420-6064 E-mail       
Address เลขานกุารบรษัิทที cg@ttwplc.com กอ่นสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการบรษัิท” 

4.  ตน้ฉบบัของ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็นกรรมการบริษัท” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที 31 ธันวาคม 2563 เพือให้      
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอที
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 


