หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพือ่ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2565
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นในการก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี บนพืน้ ฐานของความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียได้รบั ประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท อันถือเป็ นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิ
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด
2. คุณสมบัติของผู้ถอื หุน้
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 89/28
2.2 มีสดั ส่วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ทงั้ หมด
2.3 ถือหุน้ บริษัทฯ ในสัดส่วนที่กาํ หนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(2) มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานที่ดี
(3) เป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
(4) ต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ื่น
(5) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(6) ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.2 ขัน้ ตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ 2 ต้อ งจั ด ทํา หนัง สื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุ คคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท ” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี ้ หรืออาจแจ้ง
เรื่องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com และส่งต้นฉบับ
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี ้

-

หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทํางาน ของบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อ
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยูด่ งั นี ้
ฝ่ ายกิจการองค์กร
บริษัท ทีทดี ับบลิว จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขงิ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
(2) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน
พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานและผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท”
และหลักฐานตามที่กาํ หนดใน หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานผูถ้ ือหุน้ ข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้
ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(3) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน
พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ แนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย
(4) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองในเบือ้ งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
รายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พร้อมความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท
และสําหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัททันที หรือในวันทําการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ
และแจ้งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครัง้ ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เป็ นกรรมการบริษัท
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทีทีดบั บลิว จํากัด (มหาชน) จํานวน ...............................................................................................หุน้
อยูบ่ า้ นเลขที่.................................. ถนน..................................................ตําบล/แขวง..........................................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที่ทาํ งาน ................................................... E-mail (ถ้ามี)..................................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว ....................................................... อายุ .....................ปี
เป็ นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางาน
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน............................................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท ” นี ้ หลักฐานการถื อหุน้ หลักฐานการให้ความ
ยินยอมและเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ ดังนี ้
............................................... ผูถ้ ือหุน้
(.............................................)
วันที่.......................................
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ...................................................................... บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการตาม ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตาม 3.1 ของหลักเกณฑ์การให้สทิ ธิ
ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็ น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ ดังนี ้
.............................................. บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(.............................................)
วันที่.......................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท
1. หลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้แ ก่ หนัง สื อ รับ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ห รื อ หลัก ฐานอื่ น จากบริ ษั ท ศูน ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คลต้องแนบสําเนาหนังสือรับรอง
นิติบคุ คล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลง
ชื่อในแบบเสนอนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
3. ผูถ้ ื อหุน้ สามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064 E-mail
Address เลขานุการบริษัทที่ cg@ttwplc.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริษัท ” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2565

