
 
 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชือ่บุคคล 
เพื่อเปนกรรมการบริษทัในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

 
1. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")โดยบริษัทฯ มีความ
มุงมั่นในการกาวสูความเปนเลิศในดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใส เพื่อ
ใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับประโยชนที่เหมาะสมอยางเปนธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท อันถือเปนสวนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนโดยบริษัทฯ จะพิจารณาการใหสิทธิผูถือหุนเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท ตามเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด 

 
2. คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
2.1    เปนผู ถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ีเสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได ซ่ึง

เปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28 

2.2    มีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 
2.3    ถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนท่ีกําหนดตามขอ 2.2 ตอเน่ืองมาไมนอยกวา 12 เดือน  
 

3. การเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท 
3.1 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

(1)    มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด กฎหมายหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตลอดจนการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2)    มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคณุธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีดี 
(3)    เปนผูที่มคีวามสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ 
(4)    ตองเปนผูที่ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ  
        กิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น 
(5)    มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
(6)    ไมเปนขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

3.2 ข้ันตอนในการพิจารณา 
(1)  ผู ถือหุ นท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ตองจัดทําหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป นกรรมการตอ

คณะกรรมการบริษัท โดยใช “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” ในสวนทายของหลักเกณฑน้ี หรืออาจแจง      
เรื่องอยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ sudarat@ttwplc.com และสงต
นฉบับ “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” ตอคณะกรรมการบริษัทภายหลังได โดยมีเอกสารประกอบดังน้ี 
  



 
 

-      หลักฐานการถือหุนตามหลักเกณฑ ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอ่ืนจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

-      หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ 
-      เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางาน ของบุคคลที่ได

รับการเสนอช่ือ 
และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถามี) ใหถึงบริษัทฯ 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีอยูดังน้ี 
 

ฝายกจิการองคกร 
บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 30/130 หมู 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไรขิง อําเภอสามพราน   
จังหวัดนครปฐม  73210 
 

(2)   ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ
บริษัทตอคณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายแรกตองกรอกขอมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” ใหครบถวน
พรอมลงช่ือไวเปนหลักฐานและผูถือหุนรายท่ี 2 เปนตนไป กรอกขอมูลเฉพาะในขอ (1) และขอ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเปนกรรมการบริษัท” ใหครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุกราย แลวรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการ
บริษัท” และหลักฐานตามท่ีกําหนดใน หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานผูถือหุนขอ 1 พรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ของผูถือ
หุนทุกรายเปนชุดเดียวกันเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

(3)    ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน 
กรรมการบริษัทมากกวา 1 คน ผูถือหุนตองจัดทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” 1 แบบตอกรรมการ 1 คน 
พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน พรอมท้ังแนบหลักฐานของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคนดวย 

(4)    เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบ้ืองตนใหคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการ      
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาความเหมาะสม และบุคคลท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ
รายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปพรอมความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท
และสําหรับบุคคลท่ีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมเหตุผลหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทําการถัดไป ผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ 
และแจงท่ีประชุมผูถือหุนอีกคร้ังในวันประชุมผูถือหุน 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปนกรรมการบรษัิท 

  (1)   ขาพเจานาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 
เปนผูถือหุนของบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) จํานวน ..............................................................................................หุน 
อยูบานเลขท่ี.................................. ถนน..................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ........................................ 
หมายเลขโทรศพัทบาน/ท่ีทํางาน ................................................... E-mail (ถามี)................................................................. 

(2)   ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ....................................................... อายุ .................. ป 
เปนกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และมีหลักฐานการใหความ
ยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษาและประวัติการทํางาน 
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน............................................................แผน 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” น้ี หลักฐานการถือหุนหลักฐานการใหความ
ยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงช่ือไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

............................................... ผูถือหุน 
(.............................................) 
วันท่ี....................................... 

(3)   ขาพเจานาย/นาง/นางสาว ...................................................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปน 
กรรมการตาม ขอ (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตาม 3.1 ของหลักเกณฑการใหสิทธิ  
ผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเปนกรรมการบริษัท รวมท้ังยอมรับการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเปน
หลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

.............................................. บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
(.............................................) 
วันท่ี....................................... 

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานท่ีผูถือหุนตองแนบพรอมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท 
1.  หลักฐานการถือหุ น ได แก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย          

(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2.  หลักฐานการแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง       

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคลตองแนบสําเนาหนังสือรับรอง         
นิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลง
ช่ือในแบบเสนอน้ี พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

3.  ผูถือหุนสามารถสงแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัทอยางไมเปนทางการทางโทรสารที่ 0-2420-6064 E-mail       
Address เลขานุการบริษัทท่ี Sudarat@ttwplc.com กอนสงตนฉบับ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” 

4.  ตนฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการบริษัท” จะตองสงถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให      
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 


