
 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล 
เพือ่เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการสง่เสริมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ทีทีดบับลิว จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นในการกา้วสูค่วามเป็นเลิศในดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี บนพืน้ฐานของความมีคณุธรรม  จริยธรรม และความโปรง่ใส 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียไดร้บัประโยชนท์ี่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้  
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อนัถือเป็นส่วนหนึ่งของการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการ
ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหส้ิทธิ  
ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท ตามเกณฑท์ี่บรษัิทฯ กาํหนด 

 
2. คุณสมบตัิของผู้ถอืหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
2.1    เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่เสนอช่ือกรรมการ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ้ซึ่ง
 เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 89/28 
2.2    มีสดัสว่นการถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด 

2.3    ถือหุน้บรษัิทฯ ในสดัสว่นท่ีกาํหนดตามขอ้ 2.2 ตอ่เนื่องมาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน  
 

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

(1)    มีคุณสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน จาํกัด กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนการ
กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 

(2)    มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม จรยิธรรม และมปีระวตัิการทาํงานท่ีดี 
(3)    เป็นผูท้ี่มีความสนใจในกิจการของบรษัิทฯ และสามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ 
(4)    ตอ้งเป็นผูท้ี่ไมป่ระกอบกิจการหรอืเขา้รว่มในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบั  
        กิจการของบรษัิทฯ ไมว่า่จะทาํเพื่อประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น 
(5)    มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
(6)    ไมเ่ป็นขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
(1)  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้หรืออาจแจง้      
เรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com และส่งตน้ฉบับ 
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ตอ่คณะกรรมการบรษัิทภายหลงัได ้โดยมีเอกสารประกอบดงันี ้
  



 
 

-      หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-      หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
-      เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการทาํงาน ของบคุคลที่    

ไดร้บัการเสนอช่ือ 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท (ถา้มี) ใหถ้ึงบรษัิทฯ 

ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่อยูด่งันี ้
 

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

(2)   ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ
บรษัิทตอ่คณะกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้น
พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานและผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคล

เพือ่เป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทกุราย แลว้รวบรวม “แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 
และหลกัฐานตามที่กาํหนดใน หมายเหตุ : เอกสารหลกัฐานผูถื้อหุน้ขอ้ 1 พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ 
ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

(3)    ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัทาํ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน 
พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้แนบหลกัฐานของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย 

(4)    เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการ       
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสม และบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
รายช่ือในระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพรอ้มความเห็น ของคณะกรรมการบรษัิท
และสาํหรบับคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลงัการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิททนัที หรอืในวนัทาํการถดัไป ผา่นช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท 

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

(2)   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ....................................................... อาย ุ.....................ปี 
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการทาํงาน 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน.... ........................................................แผน่ 
ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลกัฐานการถือหุน้หลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอมและเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

............................................... ผูถื้อหุน้ 
(.............................................) 
วนัท่ี....................................... 

(3)   ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ............................. ......................................... บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็น 
กรรมการตาม ขอ้ (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคณุสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลกัเกณฑก์ารใหส้ทิธิ 

ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

.............................................. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
(.............................................) 
วนัท่ี....................................... 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท 
1.  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์          

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

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรอง         
นิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจที่ไดล้ง
ช่ือในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.  ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064 E-mail       
Address เลขานกุารบรษัิทท่ี cg@ttwplc.com ก่อนสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษัิท” 

4.  ตน้ฉบับของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให ้     
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 


