
 

 
 

 

ที� CS-024/2562 
 วนัที� 3 กนัยายน 2562 
 
 
       
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
เรื�อง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น  เสนอวาระการประชุม รวมทั2งการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รับการแต่งตั2ง             

เป็นกรรมการบริษทัสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั2 งที�  1/2563 
             
 
 บริษทั ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ขอแจง้ให้ทราบวา่ในการกาํหนดวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี @ABC บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที�เหมาะสม รวมทั2งเสนอชื�อ
บุคคล เพื�อพิจารณาเขา้รับการแต่งตั2งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์    
ที�บริษทักาํหนด ซึ� งเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) และเอกสาร
ที�แนบมาพร้อมนี2  ทั2 งนี2  ขอให้ส่งกลับมายงับริษัทภายในวนัจันทร์ที�  30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื�อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป     
 
 
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และ กรุณาแจง้ใหน้กัลงทุนทราบต่อไป 
  
 
      
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
  (นางสาวกรรติกา  ตนัธุวนิตย)์ 
                                                                                                                    เลขานุการบริษทั  
 ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ             
  
 
หน่วยงานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์ 0-2260\A]A ต่อ ^A]^, 1007 
โทรสาร   ]-22608525-6 
 



การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการแต่งตั$งเป็น 
กรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี   2563 

 
 เพื�อให้ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมั�นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที�ผ่านมา          
บริษัทกําหนดให้มีกรรมการอิสระทําหน้าที� ดูแลสิทธิของผู ้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจาํกัด และเป็นผู ้รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน    
ขอ้ซกัถามในเรื�องต่างๆไดโ้ดยผา่นทาง E-Mail address ของบริษทั คือ ir@ttcl.com 
 
 นอกจากนั2 น บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเรื� องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ     
เสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเขา้รับการแต่งตั2งเป็นกรรมการบริษทั โดยกาํหนดวา่ ผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเสนอเรื�อง ไดแ้ก่          
ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที�ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง
ทั$งหมด ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื�องก่อนการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดงันี2  
 
3. เสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
  หากเรื�องใดที�คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่มีความสําคญั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัก็จะบรรจุเป็นวาระ
การประชุม โดยในกรณีที�บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระที�กาํหนดโดย   
ผูถื้อหุ้น ทั2 งนี2 ในกรณีที�คณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเรื� องที�เสนอโดยผูถื้อหุ้น บริษทัจะชี2 แจงเหตุผลให้ที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทราบ 
      
     บริษทัจะไม่รับเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอมาในกรณีต่อไปนี2  
          1. ผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวข้า้งตน้ 

 2. เรื�องที�ผูถื้อหุ้นเสนอเป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงที�กล่าวอา้ง 
โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 

 3.  เป็นเรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการ 
 4.  กรณีอื�นใดที�กฎหมายกาํหนดใหบ้ริษทัปฏิเสธไม่รับเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ 
 
2. เสนอชื�อบุคคลเพื�อพจิารณาเข้ารับการแต่งตั$งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 6789 
      ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั2งเป็นกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาก่อน และเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นว่าเหมาะสมต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
  
 



 2.1 คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 
  ผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อใหเ้ขา้รับการพิจารณาดาํรงตาํแน่งกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัดงันี2  
  (1) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 
   - พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
   - พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
   - สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
   - คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
   - ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   - ขอ้บงัคบัของบริษทั 
   - หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั 
  (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

ที� เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที�กรรมการและความจําเป็นต่อองค์ประกอบของ
โครงสร้างกรรมการที�สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทกัษะความ
เชี� ยวชาญ (Skills Matrix) ได้แก่  ด้านวิศวกรรม ปิโตรเคมี  พลังงาน บัญชีและการเงิน          
การตรวจสอบ การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การกํากับดูแลกิจการ เพื�อผสานความรู้
ความสามารถที�จาํเป็นเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

  (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเตม็ที�ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามความรับผดิชอบ 
 2.2 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

ผูที้�มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติ
กรรมการอิสระ” ในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี (หมวดที� C) ที�บริษทัฯ กาํหนดและประกาศใชใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

3. ขั$นตอน/วธีิการพจิารณา 
 3.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม : 
  (1)  ในเบื2องตน้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดและดาํเนินการ

ตามขั2นตอนของบริษทัฯ เพื�อเสนอที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา 
  (2) เรื� องที�คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ          

การประชุม บริษทั จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยระบุวา่เป็นระเบียบวาระที�เสนอโดย 
   ผูถื้อหุน้ 
  
 
 
 



 3.2 การเสนอชื�อกรรมการ : 
  (1)  ในเบื2องตน้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและคุณสมบติั

ของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ และดําเนินการตามขั2 นตอนของบริษัท           
เพื�อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาต่อไป 

  (2)  บุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการเสนอชื�อในระเบียบวาระ
การเลือกตั2งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในหนงัสือเชิญประชุม โดย
ระบุวา่เป็นบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อโดยผูถื้อหุน้ 

 
  คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุ้น ทั2งนี2  คาํวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นที�สุด สําหรับบุคคลที�ไม่ไดรั้บความเห็นชอบให้เสนอชื�อ หรือเรื�องที�ไม่ไดบ้รรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
  
4.  เอกสารหลักฐาน 
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี2  เพื�อประกอบการพิจารณา 
 4.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ สําเนาใบหุ้น และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นที�ออกโดยบริษทั

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั  

 4.2  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  :  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง 
(ก ร ณี เป็ น ช าว ต่ าง ป ร ะ เท ศ ) พ ร้อ ม ล งน าม รับ รอ ง           
สาํเนาถูกตอ้ง 

 4.3  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  :  สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวั 
       ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู ้มีอ ํานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรอง  
สาํเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 
 5.1  แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี @ABC 

  กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระ        
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563” และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั     
โดยแยกหนึ�งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ�งระเบียบวาระ 

  ในการนี2  ให้ระบุชื�อผูถื้อหุ้นคนใดคนหนึ� งในกลุ่มเพื�อเป็นตัวแทนผูรั้บการติดต่อแทนผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัทุกราย และให้ถือวา่การที�บริษทั ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นที�เป็นตวัแทนที�ไดรั้บมอบหมายนั2น เป็น
การติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายที�ลงลายมือชื�อ 



 5.2 เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั(ถา้มี) พร้อมลง
นามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 
 5.3  เอกสารประกอบการเสนอบุคคลเขา้รับการแต่งตั2งเป็นกรรมการของบริษทั 
  (1)  แบบเสนอบุคคลเขา้รับการแต่งตั2งเป็นกรรมการของบริษทั 

    กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั2 ง ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก      
“แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั2 งเป็นกรรมการของบริษทั” และลงชื�อไวเ้ป็นหลักฐาน   
แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหนึ�งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื�อกรรมการหนึ�งคน 

    ในการนี2  ให้ระบุชื�อผูถื้อหุน้คนใดคนหนึ�งในกลุ่มเพื�อเป็นตวัแทนผูรั้บการติดต่อแทนผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัทุกราย และให้ถือว่าการที�บริษทั ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นที�เป็นตวัแทนที�ได้รับมอบหมาย
นั2น เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายที�ลงลายมือชื�อ 

  (2)  แบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเขา้รับการแต่งตั2งเป็นกรรมการของบริษทั   
  (3)  เอกสารที�เกี�ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น

กรรมการ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา ประวติัการทาํงาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุ้นใน
บริษทั 

  (4)  เอกสารประกอบเพิ�มเติมที�จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
    พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนาํส่งแบบเสนอใหบ้ริษทั 
 

ผูถื้อหุ้นที�มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อกาํหนดข้างตน้สามารถนําส่ง แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั$งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมดว้ย แบบข้อมูล
ของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเข้ารับการแต่งตั$งเป็นกรรมการของบริษัท มายงั  

 
คุณกรรติกา  ตนัธุวนิตย ์
บริษทั ทีทีซีแอล  จาํกดั (มหาชน) 
หน่วยงานเลขานุการบริษทั ชั2น @\ 
เลขที� ^Ao/p^-pp อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 
ถนนสุขมุวทิ @^ (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2260 8505  ต่อ 1501, 1007 
โทรสาร  : +BB (]) @@B] \A@A ถึง B 

 
 สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ซึ� งจะจดัขึ2นภายในเดือนเมษายน 2563  ผูถื้อหุ้นที�มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาํหนด โปรดนําส่งแบบเสนอ ภายในวันจันทร์ที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื�อให้
คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท ททีซี ีแอล จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2563 

 

วันที( ___________________ 

 

ชื(อ-นามสกุล (ผู้ เสนอ) ______________________________________________ 

ที(อยู่ _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

โทรศัพท์ ______________________  โทรสาร  __________________________ 

E-mail Address ___________________________________ 

 

จาํนวนหุ้นท ี(ถ ือครอง _______________________________ 

จาํนวนปีท ี(ถ ือครอง ________________________________ 

 
วาระท ี(ขอเสนอ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
วัตถุประสงค์ / เหตุผล 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

ลงชื�อ______________________________ผู้ ถือหุ้น 

         (_____________________________) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานตอ่ไปนี � 
 1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ ได้แก่ สําเนาใบหุ้น และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นที�ออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 1.3  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/ หนงัสือเดนิทาง                 
   (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
2. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563” และลงชื�อไว้เป็น 
 หลกัฐาน แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 

 



 
บริษัท ททีซี ีแอล จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั 7งเป็นกรรมการของบริษัท  
 

วันท ี( ___________________ 

 

ชื(อ-นามสกุล (ผู้ เสนอ) ______________________________________________ 

ที(อยู่ _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

โทรศัพท์ ______________________  โทรสาร  __________________________ 

E-mail Address ___________________________________ 

 

จาํนวนหุ้นท ี(ถ ือครอง _______________________________ 

จาํนวนปีท ี(ถ ือครอง ________________________________ 

 

 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื(อ 

(นาย / นาง / นางสาว )  ______________________________________________ 

เข้ารับการพิจารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล  จํากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วซึ�งเป็นบคุคลที�มีคณุสมบติั
เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม   และรับรองว่าข้อความที�แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที(

ได้รับการเสนอชื(อเข้ารับการแต่งตั 7งเป็นกรรมการของบริษัท” และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี �ถูกต้อง และเป็น
ความจริงทกุประการ 

 

ลงชื�อ______________________________ผู้ ถือหุ้น 

         (_____________________________) 
 

 

 

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานตอ่ไปนี � 
 1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ ได้แก่ สําเนาใบหุ้น และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นที�ออกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 1.3  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/ หนงัสือเดนิทาง                 
   (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
2. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเข้ารับการแตง่ตั �ง ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอบคุคลเข้ารับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื�อไว้เป็น

หลกัฐาน แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 
 



 

บริษัท ททีซี ีแอล จาํกัด (มหาชน) 
แบบข้อมูลของบุคคลที(ได้รับการเสนอชื(อเข้ารับการแต่งตั 7งเป็นกรรมการของบริษัท 

 

1.  ชื�อ - นามสกลุ 

 ภาษาไทย  _________________ (นามสกลุเดิม ___________________ )  

 ภาษาองักฤษ _________________ ___________________________ 

2. วนัเดือนปีเกิด _________________  ปัจจบุนัอาย ุ__________ ปี 

3.  สญัชาติ  _________________ 

4. สถานภาพ    О  โสด   О สมรส   О หย่า    О หม้าย 

 (1) คูส่มรสชื�อ _________________ (นามสกลุเดิม ___________________ )  

 (2) จํานวนบตุร_________________ คน 

 

 4.1 ชื�อ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 

 สถานที�ทํางาน _____________________________________________ 

 ตําแหน่ง  _____________________________________________ 

 4.2 ชื�อ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 

 สถานที�ทํางาน _____________________________________________ 

 ตําแหน่ง  _____________________________________________ 

 4.3 ชื�อ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 

 สถานที�ทํางาน _____________________________________________ 

 ตําแหน่ง  _____________________________________________ 

 
5. (D) ที�อยู่ปัจจบุนั 

 เลขที�  _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________ 

 ตําบล / แขวง  _______________________ อําเภอ / เขต ________________ 

 จงัหวดั _______________________ โทรศพัท์ ________________ 

 โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 

 
 (E) สถานที�ทํางาน 

 เลขที�  _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________ 

 ตําบล / แขวง  _______________________ อําเภอ / เขต ________________ 

 จงัหวดั _______________________ โทรศพัท์ ________________ 

 โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 



6. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
 (D) คณุวฒิุทางการศกึษา  ( โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา ) 
 

สถาบนั คณุวฒิุและสาขาวิชาเอก ปีที�สําเร็จ 

___________________ ___________________ __________________ 

___________________ ___________________ __________________ 

___________________ ___________________ __________________ 

 
 (E) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือ สมัมนา ที�เกี�ยวข้องกบัการเป็นกรรมการ  
 

ชื�อหลกัสตูร สถาบนัที�จดัหลกัสตูร ปีที�เข้าร่วม 

___________________ ___________________ __________________ 

___________________ ___________________ __________________ 

___________________ ___________________ __________________ 

 

 
7. ประสบการณ์การทํางาน  

ปี พ.ศ. - พ.ศ. สถานที�ทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหน่งงาน 

________ ___________________ _____________ _____________ 

________ ___________________ _____________ _____________ 

________ ___________________ _____________ _____________ 

________ ___________________ _____________ _____________ 

________ ___________________ _____________ _____________ 

________ ___________________ _____________ _____________ 

 

 

8. การถือหุ้นในบริษัท ทีทีซีแอล  จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� ________(วนัที�ได้รับการเสนอชื�อ)  

 หุ้นสามญั ____________________ หุ้น  
 8.1  การถือหุ้นใน บริษัท ทีทีซีแอล  จํากดั (มหาชน) ของบคุคลที�เกี�ยวข้อง  

  J.D.D คูส่มรส หุ้นสามญั _________________ หุ้น 
  J.D.E บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

    (1) ________________ หุ้นสามญั _________________ หุ้น 

    (2) ________________ หุ้นสามญั _________________ หุ้น 

    (3) ________________ หุ้นสามญั _________________ หุ้น 

  

 

 



9. ประวติัการฟ้องร้อง หรือ ถกูฟอ้งร้องดําเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ )  
 

ศาล สถานะ 
( โจทก์ / จําเลย /

ผู้ ร้อง ) 

คดี (แพ่ง / อาญา 
/ ล้มละลาย ) 

ข้อหาหรือฐานะ
ความผิด 

ทนุทรัพย์ ผลคดี 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 
 
10. การมีสว่นได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ทีทีซีแอล จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที�

เกี�ยวข้องกนั 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  
 
11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องของบริษัท ทีทีซีแอล จํากดั (มหาชน)  (ในกรณี

ที�มีการถือหุ้นโปรดระบุชื�อบริษัท จํานวนหุ้นที�ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที�ถือหุ้น
วา่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั หรือในกรณีที�เป็นกรรมการโปรดระบุชื�อบริษัทและสถานภาพของ
บริษัทที�เป็นกรรมการวา่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั) 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ ) ________________________________________ 

บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้ารับการพิจารณาเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวติั
ข้างต้นนี �ถกูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี �เป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงชื�อ_____________________ บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 

        ( ____________________ ) 

  วนัที� ____________________ 


