
ที CS-013/2559
วนัที 22 กนัยายน พ.ศ. 2559

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เรือง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอวาระการประชุม รวมทงัการเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการแต่งตงั

เป็นกรรมการบริษทัสาํหรับการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที 1/2560

บริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ขอแจง้ให้ทราบว่าในการกาํหนดวาระการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมทีเหมาะสม รวมทงัเสนอชือ

บุคคล เพือพิจารณาเขา้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาตามหลกัเกณฑ์

ทีบริษัทกาํหนด ซึงเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทั ( http://www.ttcl.com/scripts/ir.asp ) และเอกสารทีแนบมา

พร้อมนี ทงันี ขอให้ส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัศุกร์ที 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ และ กรุณาแจง้ให้นักลงทุนทราบต่อไป

 ขอแสดงความนบัถือ

 (นางสาวกรรติกา  ตนัธุวนิตย)์

                                                                                                                    เลขานุการบริษทั
ผูม้ีอาํนาจรายงานสารสนเทศ

หน่วยงานเลขานุการบริษทั
โทรศพัท์  0-22608505 ต่อ 1501, 1007
โทรสาร   0-22608525-6



การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพอืเข้ารับการแต่งตงัเป็น

กรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี   2560

เพือให้ผูถื้อหุ้นของบริษัทมันใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทีผ่านมา

บริษัทกาํหนดให้มีกรรมการอิสระทาํหน้าทีดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจาํกัด และเป็นผูรั้บฟัง

ขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน

ขอ้ซกัถามในเรืองต่างๆไดโ้ดยผา่นทาง E-Mail address ของบริษทั คือ ir@ttcl.com

นอกจากนัน บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ

เสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเขา้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษทั โดยกาํหนดว่า ผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเสนอเรือง ไดแ้ก่

ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถือหุ้นนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง

ทังหมด ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมในแต่ละเรืองก่อนการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ดงันี

1. เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560

 หากเรืองใดทีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่ามีความสาํคญั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัก็จะบรรจุเป็นวาระ

การประชุม โดยในกรณีทีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ในหนังสือนดัประชุมว่าเป็นวาระทีกาํหนดโดย

ผูถื้อหุ้น ทังนีในกรณีทีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเรืองทีเสนอโดยผูถื้อหุ้น บริษัทจะชีแจงเหตุผลให้ที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทราบ

บริษทัจะไม่รับเรืองทีผูถื้อหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี

1. ผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดไวข้า้งตน้

2. เรืองทีผูถื้อหุน้เสนอเป็นเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงทีกล่าวอา้ง

โดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเกียวกบัความไม่ปกติของเรืองดงักล่าว

3. เป็นเรืองทีอยูน่อกเหนืออาํนาจทีบริษทัจะดาํเนินการ

4. กรณีอืนใดทีกฎหมายกาํหนดให้บริษทัปฏิเสธไม่รับเรืองทีผูถื้อหุน้เสนอ

2. เสนอชือบุคคลเพือพจิารณาเข้ารับการแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ารับการแต่งตังเป็นกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาก่อน และเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่าเหมาะสมต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติั

ต่อไป

mailto:ir@ttcl.com


การนาํส่งแบบเสนอให้บริษทั

ผูถื้อหุ้นทีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้กาํหนดขา้งตน้สามารถนาํส่ง แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมดว้ย แบบข้อมูลของ

บุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้ารับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัท มายงั

คุณกรรติกา  ตนัธุวนิตย์

บริษทั ทีทีซีแอล  จาํกดั (มหาชน)

หน่วยงานเลขานุการบริษทั ชนั 28

เลขที 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพัท ์: +66 (0) 2260 8505  ต่อ 1501, 1007

โทรสาร  : +66 (0) 2260 8525 ถึง 6

สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซึงจะจดัขึนภายในเดือนเมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นทีมี

คุณสมบติัครบถว้นตามข้อกาํหนด โปรดนําส่งแบบเสนอ ภายในวันศุกร์ที 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพือให้

คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป



บริษัท ททีซีีแอล จํากัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560

วันที___________________

ชือ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________
ทอียู่ _______________________________________________________
__________________________________________________________

โทรศัพท์ ______________________ โทรสาร __________________________
E-mail Address ___________________________________

จาํนวนหุ้นทถืีอครอง _______________________________
จาํนวนปีทถืีอครอง ________________________________

วาระทขีอเสนอ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ลงชือ______________________________ผู้ ถือหุ้น

         (_____________________________)
หมายเหตุ

1. ผู้ถอืหุ้นต้องแนบหลักฐานตอ่ไปนี

1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ ได้แก่ สําเนาใบหุ้น และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นทีออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง

1.3  ในกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบิุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิุคคล และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ หนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560” และลงชือไว้เป็น

 หลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน



บริษัท ททีซีีแอล จํากัด (มหาชน)

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัท

วันที___________________

ชือ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________
ทอียู่ _______________________________________________________
__________________________________________________________

โทรศัพท์ ______________________ โทรสาร __________________________
E-mail Address ___________________________________

จาํนวนหุ้นทถืีอครอง _______________________________
จาํนวนปีทถืีอครอง ________________________________

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชือ

(นาย / นาง / นางสาว ) ______________________________________________
เข้ารับการพิจารณาแต่งตงัเป็นกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล  จํากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักล่าวซึงเป็นบุคคลทีมี

คณุสมบตัเิหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองวา่ข้อความทีแจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของ
บุคคลทีได้รับการเสนอชือเข้ารับการแต่งตงัเป็นกรรมการของบริษัท” และเอกสารประกอบทียืนมาพร้อมนถีกูต้อง

และเป็นความจริงทกุประการ

ลงชือ______________________________ผู้ ถือหุ้น

         (_____________________________)

หมายเหตุ

1. ผู้ถอืหุ้นต้องแนบหลักฐานตอ่ไปนี

1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ ได้แก่ สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถอืหุ้นทีออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง

1.3  ในกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบิุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิุคคล และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/ หนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตงั ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอบคุคลเข้ารับการแตง่ตงัเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชือไว้

เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกัน



บริษัท ททีซีีแอล จํากัด (มหาชน)

แบบข้อมูลของบุคคลทไีด้รับการเสนอชือเข้ารับการแต่งตังเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชือ - นามสกลุ

ภาษาไทย  _________________ (นามสกลุเดมิ ___________________ )

ภาษาองักฤษ _________________ ___________________________
2. วนัเดือนปีเกิด _________________ ปัจจุบนัอาย ุ__________ ปี

3.  สญัชาติ _________________
4. สถานภาพ О  โสด О สมรส О หยา่ О หม้าย

(1) คู่สมรสชือ _________________ (นามสกลุเดมิ ___________________ )

(2) จํานวนบุตร_________________ คน

4.1 ชือ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________
สถานทีทํางาน _____________________________________________
ตําแหนง่  _____________________________________________

4.2 ชือ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________
สถานทีทํางาน _____________________________________________
ตําแหนง่  _____________________________________________

4.3 ชือ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________
สถานทีทํางาน _____________________________________________
ตําแหนง่  _____________________________________________

5. (1) ทีอยูปั่จจุบนั

เลขที _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________
ตําบล / แขวง _______________________ อําเภอ / เขต ________________
จงัหวดั _______________________ โทรศพัท์ ________________
โทรสาร _______________________ e-mail ________________

(2) สถานทีทํางาน

เลขที _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________
ตําบล / แขวง _______________________ อําเภอ / เขต ________________
จงัหวดั _______________________ โทรศพัท์ ________________
โทรสาร _______________________ e-mail ________________



6. คุณสมบติัตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา  ( โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา )

สถาบนั คุณวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีทีสําเร็จ

___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________

(2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือ สมัมนา ทเีกียวข้องกบัการเป็นกรรมการ

ชือหลกัสูตร สถาบนัทีจดัหลกัสูตร ปีทีเข้าร่วม

___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________
___________________ ___________________ __________________

7. ประสบการณ์การทํางาน

ปี พ.ศ. - พ.ศ. สถานทีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนง่งาน

________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________
________ ___________________ _____________ _____________

8. การถือหุ้นในบริษัท ทีทีซีแอล  จํากดั (มหาชน) ณ วนัที ________(วนัทีได้รับการเสนอชือ)

หุ้นสามญั ____________________ หุ้น

8.1  การถือหุ้นใน บริษัท ทีทีซีแอล  จํากดั (มหาชน) ของบุคคลทีเกียวข้อง

8.1.1 คู่สมรส หุ้นสามญั _________________ หุ้น

8.1.2 บุตรทียงัไม่บรรลุนิตภิาวะ

(1) ________________ หุ้นสามญั _________________ หุ้น

(2) ________________ หุ้นสามญั _________________ หุ้น

(3) ________________ หุ้นสามญั _________________ หุ้น



9. ประวติัการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดําเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ )

ศาล สถานะ

( โจทก์ / จําเลย /

ผู้ ร้อง )

คดี (แพง่ / อาญา

/ ล้มละลาย )

ข้อหาหรือฐานะ

ความผิด

ทนุทรัพย์ ผลคดี

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

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ทีทีซีแอล จํากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม และ บริษัทที

เกียวข้องกนั

________________________________________________________
________________________________________________________

 ________________________________________________________

11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้องของบริษัท ทีทีซีแอล จํากดั (มหาชน)

(ในกรณีทีมีการถือหุ้นโปรดระบุชือบริษัท จํานวนหุ้นทีถือคิดเป็นร้อยละของทนุจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัท

ทีถือหุ้นว่าเป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้องกนั หรือในกรณีทีเป็นกรรมการโปรดระบุชือบริษัทและ

สถานภาพของบริษัททีเป็นกรรมการวา่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้องกนั)

________________________________________________________
________________________________________________________

 ________________________________________________________

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ ) ________________________________________
บคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้ารับการพิจารณาเพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบ

ประวตัิข้างต้นนถีูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบทียืนมาพร้อมนเีป็นความจริงทกุประการ

ลงชือ_____________________ บุคคลทีได้รับการเสนอชือ

        ( ____________________ )

วนัที ____________________


