
 
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

 
1. วัตถุประสงค ์

บริษัท ทีทีดบับลิว จาํกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตระหนกัถึงความสาํคัญของการกาํกับดูแลกิจการที่ดี บนพืน้ฐาน
ของความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อใหผู้้ถือหุน้และผู้มีส่วนไดเ้สียไดร้ับประโยชนท์ี่เหมาะสมอย่าง      
เป็นธรรมและยั่งยืน บรษิัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท อนัถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของการกาํกับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
เก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
ตามเกณฑท์ี่บรษิัทฯ กาํหนด 

 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัทตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 2.1    เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ้ซึ่ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 มาตรา 89/28 
 2.2    มีสดัสว่นการถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด 

2.3    ถือหุน้บรษิัทฯ ในสดัสว่นที่กาํหนดตามขอ้ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน  
 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
3.1 คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 

(1)    มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชน จาํกดั กฎหมายหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการ
กาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 

(2)    มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีประวตัิการทาํงานที่ดี 
(3)    เป็นผูท้ี่มีความสนใจในกจิการของบรษิัทฯ และสามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ 
(4)    ตอ้งเป็นผูท้ี่ไม่ประกอบกจิการหรือเขา้รว่มในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั  
        กิจการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะทาํเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น 
(5)    มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
(6)    ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที่ในพรรคการเมือง 

3.2 ขัน้ตอนในการพจิารณา 
(1)  ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดทาํหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนทา้ยของหลกัเกณฑน์ี ้หรืออาจ
แจ้งเรื่องอย่างไม่ เป็นทางการทางโทรสารที่  0-2420-6064 , จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ถึง  เลขานุการบริษัทที่  



 
 

cg@ttwplc.com และสง่ตน้ฉบบั “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบรษิัทภายหลงัได ้
โดยมีเอกสารประกอบดงันี ้

-     หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอื่น
จากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-      หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
-      เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการทาํงาน ของบคุคล

ที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี) ใหถ้ึง

บรษิัทฯ ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดงันี ้
 

ส่วนเลขานุการบริษัท สาํนักกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ททีดีับบลิว จาํกัด (มหาชน) 
เลขที ่30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  73210 
 

(2)   ในกรณีที่ผู้ถือหุน้หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัท” ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานและผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในขอ้ (1) และขอ้ (2) 
ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ใหค้รบถว้นและลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย แลว้รวบรวม “แบบ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลกัฐานตามที่กาํหนดใน หมายเหตุ : เอกสารหลกัฐานผูถื้อหุน้ขอ้ 1 
พรอ้มเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

(3)    ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็น กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดทาํ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อ
กรรมการ 1 คน พรอ้มลงชื่อไว้เป็นหลักฐานใหค้รบถ้วน พรอ้มทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทกุคนดว้ย 

(4)    เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื ้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี
พรอ้มความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทและสาํหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทฯ 
จะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตุผลหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัททันที  หรือในวันทาํการถัดไป ผ่านช่องทาง
เผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษิัทฯ และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุผูถื้อหุ้น 
 
 
 

 



 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท 

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

 

(2)   ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว ....................................................... อาย ุ.....................ปี 
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และมีหลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษาและประวตัิการทาํงาน 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน........... .................................................แผ่น 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลักฐานการถือหุน้หลักฐานการใหค้วาม
ยินยอมและเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

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

(3)   ข้าพเจา้นาย/นาง/นางสาว ............................. ......................................... บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็น 
กรรมการตาม ขอ้ (2) ยินยอมและรบัรองว่ามีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 3.1 ของหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิ 

ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้ยอมรบัการปฏิบตัิตามการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

.............................................. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
(.............................................) 
วนัท่ี....................................... 

หมายเหต ุเอกสารหลกัฐานท่ีผูถ้ือหุน้ตอ้งแนบพรอ้มแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 
1.  หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2.  หลกัฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถ้ือหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคลตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอาํนาจท่ีไดล้งชื่อในแบบเสนอนี ้พรอ้มทัง้รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 0-2420-6064 E-mail Address เลขานุการบริษัทท่ี 
cg@ttwplc.com ก่อนส่งตน้ฉบบั “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 

4.  ตน้ฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะตอ้งส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 

 

 
 
 

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 


