
 

 
 
 

 
ท่ี CS-019/2564 
 วนัท่ี 3 กนัยายน 2564 
 
 
       
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
เร่ือง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น  เสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้ง             

เป็นกรรมการบริษทัส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2565 
             
 
 บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”)   ขอแจง้ให้ทราบวา่ในการก าหนดวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมท่ีเหมาะสม รวมทั้งเสนอช่ือ
บุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้า โดยผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาตามหลกัเกณฑ์     
ท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html) และเอกสาร
ท่ีแนบมาพร้อมน้ี ทั้ งน้ี ขอให้ส่งกลบัมายงับริษทัภายในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป     
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ กรุณาแจง้ใหน้กัลงทุนทราบต่อไป 
  
 
      
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
  (นางสาวกรรติกา  ตนัธุวนิตย)์ 
                                                                                                                    เลขานุการบริษทั  
 ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ             
  
 
หน่วยงานเลขานุการบริษทั 
โทรศพัท ์ 0-22608505 ต่อ 1501, 1503 
โทรสาร   0-22608525-6 
 

http://investor.ttcl.com/shareholder_meeting.html


 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 
 เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ท่ีผ่านมา          
บริษัทก าหนดให้มีกรรมการอิสระท าหน้าท่ีดูแลสิทธิของผู ้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจ ากัด และเป็นผู ้รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน    
ขอ้ซกัถามในเร่ืองต่างๆไดโ้ดยผา่นทาง E-Mail address ของบริษทั คือ ir@ttcl.com 
 
 นอกจากนั้ น บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ     
เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยก าหนดวา่ ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเร่ือง ไดแ้ก่          
ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเร่ืองก่อนการประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
 
1. เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
  หากเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่มีความส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัก็จะบรรจุเป็นวาระ
การประชุม โดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดย   
ผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทราบ 
      
     บริษทัจะไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอมาในกรณีต่อไปน้ี 
          1. ผูถื้อหุน้ไม่ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ 

 2. เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้ง 
โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

 3.  เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการ 
 4.  กรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนดใหบ้ริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 
 
2. เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
      ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาก่อน และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 
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 2.1 คุณสมบติัของกรรมการบริษทั 
  ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาด ารงต าแน่งกรรมการบริษทั ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
  (1) มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง 
   - พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
   - พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
   - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
   - คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
   - ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   - ขอ้บงัคบัของบริษทั 
   - หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
  (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการและความจ าเป็นต่อองค์ประกอบของ
โครงสร้างกรรมการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทกัษะความ
เช่ียวชาญ (Skills Matrix) ได้แก่  ด้านวิศวกรรม ปิโตรเคมี  พลังงาน บัญชีและการเงิน          
การตรวจสอบ การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การก ากับดูแลกิจการ เพื่อผสานความรู้
ความสามารถท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

  (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ 
 2.2 คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

ผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติ
กรรมการอิสระ” ในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (หมวดท่ี 3) ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและประกาศใชใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

3. ขั้นตอน/วธีิการพจิารณา 
 3.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม : 
  (1)  ในเบ้ืองตน้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดและด าเนินการ

ตามขั้นตอนของบริษทัฯ เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณา 
  (2) เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ          

การประชุม บริษทั จะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยระบุวา่เป็นระเบียบวาระท่ีเสนอโดย 
   ผูถื้อหุน้ 
  
 
 
 



 

 3.2 การเสนอช่ือกรรมการ : 
  (1)  ในเบ้ืองตน้ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลและคุณสมบติั

ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และด าเนินการตามขั้ นตอนของบริษัท           
เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาต่อไป 

  (2)  บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการเสนอช่ือในระเบียบวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในหนงัสือเชิญประชุม โดย
ระบุวา่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ 

 
  คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ี ค  าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการบริษทั ถือเป็นท่ีสุด ส าหรับบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความเห็นชอบให้เสนอช่ือ หรือเร่ืองท่ีไม่ไดบ้รรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุม บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
  
4.  เอกสารหลกัฐาน 
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี เพื่อประกอบการพิจารณา 
 4.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้น และหนงัสือยืนยนัการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทั

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั  

 4.2  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง 
(กรณี เป็ นช าว ต่ างป ระ เท ศ ) พ ร้อมล งน าม รับ รอง           
ส าเนาถูกตอ้ง 

 4.3  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  :  ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั 
       ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของกรรมการผู ้มีอ  านาจลงนาม  พร้อมลงนามรับรอง  
ส าเนาถูกตอ้ง 

5. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม 
 5.1  แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

  กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระ        
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั     
โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอหน่ึงระเบียบวาระ 

  ในการน้ี ให้ระบุช่ือผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผูรั้บการติดต่อแทนผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัทุกราย และให้ถือวา่การท่ีบริษทั ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นท่ีเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น เป็น
การติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 



 

 5.2 เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั(ถา้มี) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
 5.3  เอกสารประกอบการเสนอบุคคลเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
  (1)  แบบเสนอบุคคลเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

    กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้ ง ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก      
“แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั” และลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน   
แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั โดยแยกหน่ึงแบบฟอร์มต่อการเสนอช่ือกรรมการหน่ึงคน 

    ในการน้ี ให้ระบุช่ือผูถื้อหุน้คนใดคนหน่ึงในกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนผูรั้บการติดต่อแทนผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัทุกราย และให้ถือว่าการท่ีบริษทั ติดต่อกบัผูถื้อหุ้นท่ีเป็นตวัแทนท่ีได้รับมอบหมาย
นั้น เป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

  (2)  แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั   
  (3)  เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ ไดแ้ก่ หลกัฐานการศึกษา ประวติัการท างาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุ้นใน
บริษทั 

  (4)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
    พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การน าส่งแบบเสนอใหบ้ริษทั 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อก าหนดข้างตน้สามารถน าส่ง แบบเสนอวาระการประชุมสามัญ        
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมดว้ย แบบข้อมูล
ของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายงั  

 
คุณกรรติกา  ตนัธุวนิตย ์
หน่วยงานเลขานุการบริษทั  
บริษทั ทีทีซีแอล  จ  ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28 
ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์: +66 (0) 2260 8505  ต่อ 1501, 1007 
โทรสาร  : +66 (0) 2260 8525 ถึง 6 

 
 ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  ซ่ึงจะจดัข้ึนภายในเดือนเมษายน 2565  ผูถื้อหุ้นท่ีมี
คุณสมบติัครบถ้วนตามขอ้ก าหนด โปรดน าส่งแบบเสนอ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บริษัท ททีซีีแอล จ ำกัด (มหำชน) 
แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2565 

 

วันที ่___________________ 

 

ชือ่-นำมสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________ 

ทีอ่ยู่ _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

โทรศัพท ์______________________  โทรสำร __________________________ 

E-mail Address ___________________________________ 

 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง _______________________________ 

จ ำนวนปีทีถ่อืครอง ________________________________ 

 
วำระทีข่อเสนอ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
วัตถุประสงค ์/ เหตุผล 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

ลงช่ือ______________________________ผูถื้อหุน้ 

         (_____________________________) 
หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานตอ่ไปนี ้
 1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ และหนงัสือยืนยนัการถือหุน้ท่ีออกโดยบรษัิทหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 หรือ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 1.3  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดนิทาง                 
   (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็น 
 หลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 
 



 

 
บริษัท ททีซีีแอล จ ำกัด (มหำชน) 

แบบเสนอบุคคลเข้ำรับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท  
 

วันที ่___________________ 

 

ชือ่-นำมสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________ 

ทีอ่ยู่ _______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

โทรศัพท ์______________________  โทรสำร __________________________ 

E-mail Address ___________________________________ 

 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อืครอง _______________________________ 

จ ำนวนปีทีถ่อืครอง ________________________________ 

 
 
ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงคข์อเสนอชือ่ 

(นาย / นาง / นางสาว )  ______________________________________________ 

เขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล  จ ากดั (มหาชน) โดยบคุคลดงักลา่วซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ
เหมาะสม และไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม ใหค้วามยินยอม   และรบัรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น “แบบข้อมูลของบุคคลที่

ได้รับกำรเสนอชือ่เข้ำรับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท” และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอ้มนีถู้กตอ้ง และเป็น
ความจริงทกุประการ 

 

ลงช่ือ______________________________ผูถื้อหุน้ 

         (_____________________________) 
 
 
 
หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานตอ่ไปนี ้
 1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ และหนงัสือยืนยนัการถือหุน้ท่ีออกโดยบรษัิทหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 หรือ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 1.2 ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 1.3  ในกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิตบิคุคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดนิทาง                 
   (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบคุคลเขา้รบัการแตง่ตัง้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอบคุคลเขา้รบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท” และลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 



 

 

บริษัท ททีซีีแอล จ ำกัด (มหำชน) 
แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอชือ่เข้ำรับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัท 

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ 

 ภาษาไทย  _________________ (นามสกลุเดิม ___________________ )  

 ภาษาองักฤษ _________________ ___________________________ 

2. วนัเดือนปีเกิด _________________  ปัจจบุนัอาย ุ__________ ปี 

3.  สญัชาต ิ _________________ 

4. สถานภาพ    О  โสด   О สมรส   О หย่า    О หมา้ย 

 (1) คูส่มรสช่ือ _________________ (นามสกลุเดิม ___________________ )  

 (2) จ านวนบตุร_________________ คน 

 

 4.1 ช่ือ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 

 สถานท่ีท างาน _____________________________________________ 

 ต าแหน่ง  _____________________________________________ 

 4.2 ช่ือ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 

 สถานท่ีท างาน _____________________________________________ 

 ต าแหน่ง  _____________________________________________ 

 4.3 ช่ือ - นามสกลุ _____________________ เกิด พ.ศ. ______________ 

 สถานท่ีท างาน _____________________________________________ 

 ต าแหน่ง  _____________________________________________ 

 
5. (1) ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

 เลขท่ี  _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________ 

 ต าบล / แขวง  _______________________ อ าเภอ / เขต ________________ 

 จงัหวดั _______________________ โทรศพัท ์ ________________ 

 โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 

 
 (2) สถานท่ีท างาน 

 เลขท่ี  _____________ ตรอก / ซอย  ____________  ถนน ________________ 

 ต าบล / แขวง  _______________________ อ าเภอ / เขต ________________ 

 จงัหวดั _______________________ โทรศพัท ์ ________________ 

 โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 



 

6. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
 (1) คณุวฒิุทางการศกึษา  ( โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา ) 
 

สถาบนั คณุวฒิุและสาขาวิชาเอก ปีท่ีส  าเรจ็ 

___________________ ___________________ __________________ 
___________________ ___________________ __________________ 
___________________ ___________________ __________________ 
 
 (2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือ สมัมนา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ  
 

ช่ือหลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร ปีท่ีเขา้รว่ม 

___________________ ___________________ __________________ 
___________________ ___________________ __________________ 
___________________ ___________________ __________________ 
 
 
7. ประสบการณก์ารท างาน  
ปี พ.ศ. - พ.ศ. สถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 

________ ___________________ _____________ _____________ 
________ ___________________ _____________ _____________ 
________ ___________________ _____________ _____________ 
________ ___________________ _____________ _____________ 
________ ___________________ _____________ _____________ 
________ ___________________ _____________ _____________ 
 
 
8. การถือหุน้ในบริษัท ทีทีซีแอล  จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ________(วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ)  

 หุน้สามญั ____________________ หุน้  
 8.1  การถือหุน้ใน บริษัท ทีทีซีแอล  จ ากดั (มหาชน) ของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

  8.1.1 คูส่มรส หุน้สามญั _________________ หุน้ 
  8.1.2 บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

    (1) ________________ หุน้สามญั _________________ หุน้ 

    (2) ________________ หุน้สามญั _________________ หุน้ 

    (3) ________________ หุน้สามญั _________________ หุน้ 

  
 
 



 

9. ประวตัิการฟ้องรอ้ง หรือ ถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหโุทษ )  
 

ศาล สถานะ 
( โจทก ์/ จ าเลย /

ผูร้อ้ง ) 

คดี (แพ่ง / อาญา 
/ ลม้ละลาย ) 

ขอ้หาหรือฐานะ
ความผิด 

ทนุทรพัย ์ ผลคด ี

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

 
 
10. การมีสว่นไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทรว่ม และ บริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
  
 
11. การถือหุน้หรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งของบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)  (ในกรณี

ท่ีมีการถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษัท จ านวนหุน้ท่ีถือคิดเป็นรอ้ยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทท่ีถือหุน้
วา่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการโปรดระบุช่ือบริษัทและสถานภาพของ
บริษัทท่ีเป็นกรรมการวา่เป็นบริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 
 

 ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ นางสาว/ ) ________________________________________ 

บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการพิจารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบประวตัิ
ขา้งตน้นีถ้กูตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงช่ือ_____________________ บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

        ( ____________________ ) 

  วนัท่ี ____________________ 


