
 

 

ท่ี 024/2561 
        วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
 
เร่ือง แจ้งมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2561 
เรียน กรรมการ และผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. หลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และการเสนอช่ือบุคคล  

    เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
 
 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
15/2561 เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยมีมตใินเร่ืองส าคญั สรุปได้ดงันี ้ 
 

1. อนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และการเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดเีก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัท ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ/หรือตรวจสอบหลกัเกณฑ์ได้จาก
บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ท่ี www.triton.co.th โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ือง และเสนอช่ือบคุคลได้ตัง้แต่
วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2562 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
            ____________________________ 
                  ( นายพิพฒัน์ สวุรรณะชฎ )  
                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.triton.co.th/


 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 

บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
1) คุณสมบตัิของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้ 

     ผู้ ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเร่ืองได้ ต้องประกอบด้วย 2 คณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ณ วนัที่เสนอเร่ือง 
1.2 เป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
2) หลักเกณฑ์ในการเสนอ 

การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น

ได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม1) สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.triton.co.th/th/download 
และน าส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

บริษัทจะไม่บรรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ข้าเป็นระเบียบวาระการประชมุ 
2.1 เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบั

ดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ด ี

2.2 เร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.3 เร่ืองที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.4 เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
2.5 เร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
2.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติ

สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยที่
ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

2.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไม่ถกูต้อง 
 

การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเข้า

รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) และแบบ
แจ้งประวตัิบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้จาก http://www.triton.co.th/th/download พร้อมทัง้น าส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ทัง้นี ้การเสนอดงักล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ เสนอ 



 

 

3) ช่องทางในการเสนอ 
3.1 โทรสาร หมายเลข (662) 5535091 หรือ E-mail : secretary@triton.co.th (ไม่เป็นทางการ) และต้อง

น าส่งต้นฉบบัจริงให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวนัที่ 31 มกราคม 2561 
3.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง 

  เลขานกุารบริษัท 
  บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขที่ 60 ซอยประดษิฐ์มนธูรรม 19 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม 
  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว 
  กรุงเทพมหานคร 10230 

4) หลักฐานประกอบการพจิารณา 
 รายละเอียดเอกสาร/หลกัฐานประกอบการพิจารณาส าหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอ ช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท สามารถดไูด้จากท้ายฟอร์ม 1,2 และ 3 

5) ขัน้ตอนการพจิารณา 
5.1. เลขานกุารบริษัทจะกลัน่กรองเร่ืองและรายช่ือบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

ประกอบในเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะก ากับดแูลกิจการเพื่อพิจารณาเป็น
ล าดบัตอ่ไป 

5.2. คณะกรรมการสรรหาและคณะก ากับดูแลกิจการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมและความ
สมเหตสุมผลของเร่ืองและรายช่ือบุคคลที่ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอก่อนการบรรจุเข้าเป็นสาระเพื่อพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท 

5.3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเร่ืองและรายช่ือบคุคลที่ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นวา่มีความส าคญั
หรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หากคณะกรรมการ
บริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองและรายช่ือบุคคลที่ที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

6) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถให้สิทธิเสนอเร่ืองได้ 
     ตัง้แตว่นัที่ 29 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ล่วงหน้า 
(Form to propose agenda for 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
ข้าพเจ้า              
Name                                

ทีอ่ยู่                 
Address 
โทรศพัท์      โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุ้น TRITN ทีถ่ือ      หุ้น 
Holding   TRITN of                   share(s)  
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบยีบวาระการประชมุ ดงันี ้
(I would like to propose the following agenda item ;)   
             
             
วตัถุประสงค์ (Objective) :    เพื่อทราบ   เพื่อพิจารณา   เพื่ออนมุตัิ 
    (For information)  (For consideration) (For approval) 
เหตุผลที่เสนอ/ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี) 
Reasons/Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)] 
             
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนีถู้กต้องทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสาร หลกัฐาน ดงักลา่วได้ 

(I certify that all information in this form and supporting documents are correct. And, I consent to the disclosure 
of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.) 

 
 

ลงนาม     ผู้ เสนอ 
Signed    Proposer 

วนัที ่    Date 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 1 
(Form 1) 

 



 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพจิารณา  (Documentation required) 
1. หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s identification) 
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

A signed copy of identification card/passport (in 
case of foreigner) must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือ
หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

A signed copy of share certificate or a copy of 
certificate of share held issued by securities 
companies or Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd. 

นิติบุคคล 
(Juristic person) 

ส า เนาหนังสือ รับรองนิติบุคคลที่ ลงนามโดย
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามดังกล่าวที่ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

A copy of the company’s affidavit signed by 
authorized director and affix with the company’s 
seal, and a copy of identification card/passport 
(in case of foreigner) of authorized directors 
must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

A copy of share certificates signed by 
authorized director and affix with the company’s 
seal, or a copy of certificates of share held 
issued by securities companies or Thailand 
Securities Depository Co.,Ltd. 

หมายเหต:ุ ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการ 
(Note)  เปลีย่นแปลงดงักลา่วทีล่งนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

(If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence 
of those changes must be enclosed.) 

2. ข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบยีบวาระการประชมุ (Additional condition for proposal) 

กรณีที่ 1 
(Case 1) 

ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ ให้ผู้ถือหุ้นทกุคนกรอกแบบฟอร์มนีค้นละ 
1 ใบพร้อมลงนามจากนัน้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั
และน าสง่บริษัท 

In case a group of shareholders proposes 
agenda, each shareholder must separately fill in 
and sign this form as evident. Then the form 
should be gathered into one set before 
submitting to the company 

กรณีที่ 2 
(Case 2) 

ผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอ
มากกว่า 1 วาระให้ผู้ถือหุ้นจดัท าแบบฟอร์ม 1 ชดุ 
ต่อ 1 วาระ 

In case the shareholder (s) wishes to propose 
more than one agenda, Form must be filled 
separately for each particular agenda. 

 
3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบยีบวาระทีผู่้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีทีพ่บว่าข้อมลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไมถ่กูต้อง หรือ

บริษัทไม่สามารถตดิต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทัง้กรณีทีผู่้ถือหุ้นมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามทีก่ าหนด  
(The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, 
incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2562 
(Form to nominate TRITN’s director for the year 2019) 

 
ข้าพเจ้า (ผู้ เสนอ)             
Name (Proposer)                                

ทีอ่ยู่                 
Address 
โทรศพัท์      โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุ้น TRITN ทีถ่ือ      หุ้น 
Holding TRITN of    share(s)  
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)        
เข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ไทรทนั  โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2562 โดยบคุคลดงักลา่วให้ความยินยอมและ
รับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2561” 
(แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถกูต้องเป็นจริงทกุประการ 
 (I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)       as a candidate to be 
elected TRITN’s director for the year 2019. Such person has made his/her consent and certified that information provided 
in “the resume of  a proposed candidate to be elected as a director for the year 2018” (Form 3) and other supporting 
document is true and correct. 
 พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้น หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่างๆ มีความครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นจริงทกุประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสาร หลกัฐานดงักลา่วได้
ในกรณีทีม่ีความจ าเป็น 

(I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and supporting 
documents is true and correct. I consent that Company may disclose the attached information or evidence if the 
Company deems it necessary.) 

 

ลงนาม     ผู้ เสนอ 
Signed   Proposer 

วนัที ่   Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 2 
(Form 2) 

 



 

 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2562 

(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2019) 
 

 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)           
Name (Mr. / Mrs. / Miss)                               

ที่อยู่                 
Address 
สญัชาต ิ     วนั / เดอืน / ปี      อาย ุ     ปี 
Nationality   Date of birth    Age  year (s) 
โทรศพัท์      โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
คุณวุฒทิางการศึกษา (Education) 

ปีที่ส าเร็จ 
(Year of graduation) 

ระดับการศึกษา 
(Education Level) 

สถาบนัการศึกษา 
(Educational Institution) 

สาขาวิชา 
(Major/Specialization) 

    
    
    

 

ประวัติการท างานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years) 

ตัง้แต่ปี 
(From year) 

ถึงปี 
(To year) 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
(Company /Type of business) 

ต าแหน่ง 
(Position) 

    
    
    
    

 
การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง) 
(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of 
certificates) 
 

ปี 
(Year) 

หลักสูตร 
(Course) 

  
  
  

 

แบบฟอร์ม 3 
(Form 3) 

 

2” x 2” 
รูปถ่าย                    

(ไม่เกิน 3 เดือน) 
Photograph (taken 
within 3 months) 

 



 

 

ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ (Competency / Expertise) 
ล าดับที่ 
(No.) 

รายละเอียด 
(Details) 

  
  

 
จ านวนหุ้น TRITN ที่ถือ      หุ้น 
Holding  TRITN of    share(s)  
 
การมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ TRITN (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรม
และลกัษณะส่วนได้เสียพร้อมระบมุลูคา่ของรายการ) 
(Please specify any direct and/or indirect interests in TRITN as counterparty (Please specify nature of 
transaction and characteristic of such interests, and transaction value)) 
             
             
 
การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ TRITN (โปรดระบุชื่อบริษัท จ ำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของ
จ ำนวนหุน้ทีมี่สิทธิออกสียงทัง้หมด 
(Please specify any shareholding or directorship of any related company of TRITN (Please specify company’s 
names, number of shares held, and percentage of total number of the voting rights)) 
             
             
 
การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมสีภาพ
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ TRITN (โปรดระบชืุอ่หำ้งหุน้ส่วน / บริษัท จ ำนวนหุน้ทีถื่อ คิดเป็นร้อยละ
ของจ ำนวนหุน้ทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของหำ้งหุน้ส่วน / บริษัท ดงักล่ำว) 
(Please specify any shareholder or partnership, or director of any company that operates the same nature of 
business as TRITN and is in competition with the business of TRITN (Please specify partnership’s name, 
number of shares held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)) 
 
 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 และขอรับรองวา่ข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 
และขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
 (I hereby consent to this propose to be nominated as TRITN’s director for the year 2018, and declare 
that all the information I have provided in this form and the supporting document  is true and correct. I certify 
that my qualification meet all the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.) 
 
 

ลงนาม      ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
Signed    Candidate 

วนัที่      Date 

 
 



 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา (Documentation required)  
ส าหรับแบบฟอร์ม 2  (For Form 2) 
 
1. หลกัฐานแสดงตนของผู้ ถือหุ้น (Shareholder’s identification) 
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

A signed copy of identification card/passport 
(in case of foreigner) must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือ
หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

A signed copy of share certificate or a copy of 
certificate of share held issued by securities 
companies or Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd. 

นิติบุคคล 
(Juristic person) 

ส า เนาหนังสือ รับรองนิติบุคคลที่ ลงนามโดย
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามดังกล่าวที่ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

A copy of the company’s affidavit signed by 
authorized director and affix with the 
company’s seal, and a copy of identification 
card/passport (in case of foreigner) of 
authorized directors must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

A copy of share certificate signed by authorized 
director and affix with the company’s seal, or a 
copy of certificates of share held issued by 
securities companies or Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd. 

หมายเหต:ุ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการ 
(Note)  เปลี่ยนแปลงดงักล่าวที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

(If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of 
evidence of those changes must be enclosed.) 

2. ข้อก าหนดเพิ่มเตมิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือก (Additional condition for proposal) 

กรณีที่ 1 
(Case 1) 

ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
คนกรอกแบบฟอร์มนีค้นละ 1 ใบ พร้อมลงนาม 
และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่บริษัท 

In case a group of shareholders proposes a 
candidate, each shareholder must separately 
fill in and sign this form as evidence. Then the 
forms should be gathered into one set before 
submitting to the Company 

กรณีที่ 2 
(Case 2) 

ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ทีจ่ะเสนอชื่อ
บุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ ถือหุ้นจัดท าแบบฟอร์ม 
1 ชดุ ต่อ 1 ราย 

In case the shareholder (s) wishes to propose 
more than one candidate, Form must be filled 
separately for each particular person. 

 
3. บริษัทจะไม่พิจารณาบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอช่ือได้ รวมทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหรือบุคคลที่ถูกเสนอช่ือมี
คณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is 
incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as 
indicated.) 
 
 



 

 

ส าหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3) 
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือที่ลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of forigner) must be enclosed) 

2. ในกรณีที่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าว ที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of 
those changes must be enclosed) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


