
 

 
 
 
ท่ี CS-020/2558 
 วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558 
 
 
       
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
เร่ือง การเปดโอกาสใหผูถือหุน  เสนอวาระการประชุม รวมท้ังการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการแตงต้ัง             

เปนกรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 
             
 
 บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)   ขอแจงใหทราบวาในการกําหนดวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจาํป 2559 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอวาระการประชุมท่ีเหมาะสม รวมท้ังเสนอช่ือ
บุคคล เพื่อพิจารณาเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนา โดยผูถือหุนสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ     
ท่ีบริษัทกําหนด ซ่ึงเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ( http://www.ttcl.com/scripts/ir.asp ) และเอกสารท่ีแนบมา
พรอมนี้ ท้ังนี้ ขอใหสงกลับมายังบริษัทภายในวันพุธท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อนาํเสนอตอคณะกรรมการบริษทั 
พิจารณาตอไป     
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กรุณาแจงใหนักลงทุนทราบตอไป 
  
 
      
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
  (นางสาวกรรติกา  ตันธุวนติย) 
                                                                                                                    เลขานุการบริษัท  
 ผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศ             
  
 
หนวยงานเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท  0-22608505 ตอ 1501, 1007 
โทรสาร   0-22608525-6 
 



การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการแตงตั้งเปน 
กรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป   2559 

 
 เพื่อใหผู ถือหุนของบริษัทม่ันใจไดวาสิทธิของตนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ท่ีผานมา          
บริษัทกําหนดใหมีกรรมการอิสระทําหนาท่ีดูแลสิทธิของผูถือหุนรายยอยไมใหถูกจํากัด และเปนผูรับฟง
ขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอรองเรียน    
ขอซักถามในเร่ืองตางๆไดโดยผานทาง E-Mail address ของบริษัท คือ ir@ttcl.com 
 
 นอกจากนั้น บริษัทยังเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม และ     
เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท โดยกําหนดวา ผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอเร่ือง ไดแก          
ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนับรวมกันได ไมนอยกวารอยละหาของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในแตละเร่ืองกอนการประชุมสามัญ  
ผูถือหุนประจําป 2559 ดังนี้ 
 
1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
  หากเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวามีความสําคัญ และเปนประโยชนตอบริษัทก็จะบรรจุเปนวาระ
การประชุม โดยในกรณีท่ีบรรจุเปนวาระการประชุม บริษัทจะแจงในหนังสือนัดประชุมวาเปนวาระท่ีกําหนดโดย   
ผูถือหุน ท้ังนี้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไมรับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถือหุน บริษัทจะช้ีแจงเหตุผลใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทราบ 
      
     บริษัทจะไมรับเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอมาในกรณีตอไปนี้ 
          1. ผูถือหุนไมดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวขางตน 

 2. เร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอาง 
โดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเร่ืองดังกลาว 

 3.  เปนเร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการ 
 4.  กรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนดใหบริษัทปฏิเสธไมรับเร่ืองท่ีผูถือหุนเสนอ 
 
2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท 
      ผูถือหุนมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณากอน และเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 
 
 



 
การนําสงแบบเสนอใหบริษัท 
 

ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดขางตนสามารถนําสง แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ        
ผูถือหุนประจําป และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท พรอมดวย แบบขอมูลของ
บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท   มายัง  

 
คุณกรรติกา  ตันธุวนิตย 
บริษัท ทีทีซีแอล  จํากัด (มหาชน) 
หนวยงานเลขานุการบริษัท ช้ัน 28 
เลขท่ี 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท : +66 (0) 2260 8505  ตอ 1501, 1007 
โทรสาร  : +66 (0) 2260 8525 ถึง 6 

 
 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซ่ึงจะจัดข้ึนภายในเดือนเมษายน 2559 ผูถือหุนท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด โปรดนําสงแบบเสนอ ภายในวันพุธท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

 
วันที่ ___________________ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ผูเสนอ) ______________________________________________ 
ที่อยู _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
โทรศัพท ______________________  โทรสาร __________________________ 
E-mail Address ___________________________________ 

 
จํานวนหุนที่ถอืครอง _______________________________ 
จํานวนปทีถ่ือครอง ________________________________ 
 
วาระที่ขอเสนอ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
วัตถุประสงค / เหตุผล 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

ลงชื่อ______________________________ผูถือหุน 
         (_____________________________) 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานตอไปน้ี 
 1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย ไดแก สําเนาใบหุน และหนังสือยืนยันการถือหุนท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 1.2 ในกรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 1.3  ในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง                 
   (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559” และลงชื่อไวเปน 
 หลักฐาน แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน 

 
 
 



บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) 
แบบเสนอบุคคลเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการของบรษัิท  

 
วันที่ ___________________ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ผูเสนอ) ______________________________________________ 
ที่อยู _______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
โทรศัพท ______________________  โทรสาร __________________________ 
E-mail Address ___________________________________ 

 
จํานวนหุนที่ถอืครอง _______________________________ 
จํานวนปทีถ่ือครอง ________________________________ 
 
 
ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ 
(นาย / นาง / นางสาว )  ______________________________________________ 
เขารับการพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล  จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวซึ่งเปนบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหาม ใหความยินยอม   และรับรองวาขอความท่ีแจงไวใน “แบบขอมูลของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท” และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอมน้ีถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ______________________________ผูถือหุน 
         (_____________________________) 

 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานตอไปน้ี 
 1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย ไดแก สําเนาใบหุน และหนังสือยืนยันการถือหุนท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 1.2 ในกรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 1.3  ในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง                 
   (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเขารับการแตงต้ัง ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบเสนอบุคคลเขารับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว
เปนหลักฐาน แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน 

 
 



บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) 
แบบขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่เขารับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท 

 
1.  ชื่อ - นามสกุล 
 ภาษาไทย  _________________ (นามสกุลเดิม ___________________ )  
 ภาษาอังกฤษ _________________ ___________________________ 
2. วันเดือนปเกิด _________________  ปจจบุันอาย ุ__________ ป 
3.  สัญชาติ  _________________ 
4. สถานภาพ    О  โสด   О สมรส   О หยา    О หมาย 
 (1) คูสมรสชื่อ _________________ (นามสกุลเดิม ___________________ )  
 (2) จํานวนบุตร_________________ คน 
 
 4.1 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 
 สถานท่ีทํางาน _____________________________________________ 
 ตําแหนง  _____________________________________________ 
 4.2 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 
 สถานท่ีทํางาน _____________________________________________ 
 ตําแหนง  _____________________________________________ 
 4.3 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 
 สถานท่ีทํางาน _____________________________________________ 
 ตําแหนง  _____________________________________________ 
 
5. (1) ท่ีอยูปจจุบนั 
 เลขท่ี  _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________ 
 ตําบล / แขวง  _______________________ อําเภอ / เขต ________________ 
 จังหวัด _______________________ โทรศัพท ________________ 
 โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 
 
 (2) สถานท่ีทํางาน 

 เลขท่ี  _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________ 
 ตําบล / แขวง  _______________________ อําเภอ / เขต ________________ 
 จังหวัด _______________________ โทรศัพท ________________ 
 โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 



6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
 (1) คุณวฒุิทางการศึกษา  ( โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา ) 
 

สถาบัน คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปท่ีสําเร็จ 
___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________
 
 (2) หลักสูตรการฝกอบรมหรือ สัมมนา ท่ีเก่ียวของกับการเปนกรรมการ  
 

ชื่อหลักสูตร สถาบันท่ีจัดหลักสูตร ปท่ีเขารวม 
___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________
 
 
7. ประสบการณการทํางาน  
ป พ.ศ. - พ.ศ. สถานท่ีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนงงาน

________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
 
 
8. การถือหุนในบริษัท ทีทีซีแอล  จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี ________(วันท่ีไดรับการเสนอชื่อ)  
 หุนสามัญ ____________________ หุน  
 8.1  การถือหุนใน บริษัท ทีทีซีแอล  จํากัด (มหาชน) ของบุคคลท่ีเก่ียวของ  
  8.1.1 คูสมรส หุนสามัญ _________________ หุน 
  8.1.2 บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 
    (1) ________________ หุนสามัญ _________________ หุน 

    (2) ________________ หุนสามัญ _________________ หุน 

    (3) ________________ หุนสามัญ _________________ หุน 

  
 
 



9. ประวัติการฟองรอง หรือ ถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ )  
 

ศาล สถานะ 
( โจทก / จาํเลย /

ผูรอง ) 

คดี (แพง / อาญา
/ ลมละลาย ) 

ขอหาหรือฐานะ
ความผิด 

ทุนทรัพย ผลคดี

________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________ ________

 
 
10. การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษทั ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย บริษัทรวม และ บริษัทท่ี

เก่ียวของกัน 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
  
 
11. การถือหุนหรือเปนกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของของบริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน)       

(ในกรณีท่ีมีการถือหุนโปรดระบุชื่อบริษัท จํานวนหุนท่ีถือคิดเปนรอยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัท
ท่ีถือหุนวาเปนบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของกัน หรือในกรณีท่ีเปนกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัทและ
สถานภาพของบริษัทท่ีเปนกรรมการวาเปนบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของกัน) 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 
 
 ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว/ ) ________________________________________ 
บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ขอรับรองวารายละเอียดในแบบ
ประวัติขางตนน้ีถูกตองครบถวน และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอมน้ีเปนความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ_____________________ บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
        ( ____________________ ) 

  วันท่ี ____________________ 


