ที่ 26/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2562

เรี ยน

กรรมการ และผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 และการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
2. วันหยุดตามประเพณี ประจาปี 2563

ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
11/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีมติในเรื่ องสาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1. อนุ มตั ิ หลักเกณฑ์การเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 และการเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นประจาปี 2563 และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการ โดยท่ านผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดได้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. และ/หรื อตรวจสอบหลักเกณฑ์ได้จากบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.triton.co.th โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอเรื่ อง และเสนอชื่ อบุคคลได้ต้ งั แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
2. อนุมตั ิวนั หยุดตามประเพณี ประจาปี 2563 ของบริ ษทั รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
____________________________
( นายเชิดศักดิ์ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1.
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

1) คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้นทีส่ ามารถใช้ สิทธิได้
ผูถ้ ือหุน้ ที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่ องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ณ วันที่เสนอเรื่ อง
1.2 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ ง หรื อหลายคน ซึ่ งถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
2) หลักเกณฑ์ ในการเสนอ
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม1) สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.triton.co.th/th/investorrelations/shareholder-information/ และนาส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริ ษทั จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี้เข้าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่ องที่ ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบี ยบต่างๆ ของหน่ วยราชการ หรื อหน่ วยงานที่กากับ
ดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
2.2 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลใดโดยเฉพาะ
2.3 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2.4 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
2.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนินการได้
2.6 เรื่ อ งที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เคยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จ ารณาในรอบ 12 เดื อ นที่ ผ่า นมาและได้รั บ มติ
สนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงที่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยที่
ข้อเท็จจริ งในเรื่ องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
2.7 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อ หรื อไม่ถูกต้อง

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบฟอร์ ม 2) และแบบ
แจ้งประวัติบุคคลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ จ าก http://www.triton.co.th/th/download พร้ อ มทั้ งน าส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผูเ้ สนอ
3) ช่ องทางในการเสนอ
3.1 โทรสาร หมายเลข (662) 5535091 หรื อ E-mail : secretary@triton.co.th (ไม่เป็ นทางการ) และต้องนาส่ง
ต้นฉบับจริ งให้บริ ษทั ทางไปรษณี ย ์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
3.2 ไปรษณี ยล์ งทะเบียนถึง
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร 10230
4) หลักฐานประกอบการพิจารณา
รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาสาหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอ ชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั สามารถดูได้จากท้ายฟอร์ม 1,2 และ 3
5) ขั้นตอนการพิจารณา
5.1. เลขานุการบริ ษทั จะกลัน่ กรองเรื่ องและรายชื่อบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบในเบื้องต้น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะกากับดูแลกิ จการเพื่อพิจารณาเป็ น
ลาดับต่อไป
5.2. คณะกรรมการสรรหาและคณะก ากั บ ดู แ ลกิ จ การจะเป็ นผู ้พิ จ ารณาความเหมาะสมและความ
สมเหตุสมผลของเรื่ องและรายชื่อบุคคลที่ที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอก่อนการบรรจุเข้าเป็ นสาระเพื่อพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ษทั
5.3. คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาเรื่ องและรายชื่อบุคคลที่ที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสาคัญ
หรื อน่ าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ
บริ ษทั ปฏิเสธไม่รับเรื่ องและรายชื่ อบุคคลที่ที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ คณะกรรมการบริ ษทั จะชี้ แจงเหตุผลให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
6) ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดให้ ผ้ถู ือหุ้นสามารถให้ สิทธิเสนอเรื่ องได้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563

แบบฟอร์ม 1
(Form 1)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ล่วงหน้ า
(Form to propose agenda for 2020 Annual General Meeting of Shareholders)
ข้าพเจ้า
Name
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
จานวนหุน้ TRITN ที่ถือ
Holding TRITN of

โทรสาร
Facsimile

E-mail
หุน้
share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
(I would like to propose the following agenda item ;)

วัตถุประสงค์ (Objective) :

 เพื่อทราบ
 เพื่อพิจารณา
(For information)
(For consideration)
เหตุผลทีเ่ สนอ/ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าบริษัทจะได้ รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี)
Reasons/Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)]

 เพื่ออนุมตั ิ
(For approval)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง
ทุกประการ และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสาร หลักฐาน ดังกล่าวได้
(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
Signed

ผูเ้ สนอ
Proposer

วันที่

Date

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)
1.

หลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ (Shareholder’s identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)
ส าเนาบั ต รประชาชน หรื อส าเนาหนั ง สื อ
A signed copy of identification card/passport (in
เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาวต่ า งชาติ ) ที่ ล งนาม
case of foreigner) must be enclosed
รับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดา
สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อ A signed copy of share certificate or a copy of
(Individual)
หนังสื อรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรื อ certificate of share held issued by securities
บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) companies or Thailand Securities Depository
จากัด
Co., Ltd.
สาเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุค คลที่ ล งนามโดย
A copy of the company’s affidavit signed by
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา
authorized director and affix with the company’s
บริ ษ ัท (ถ้ามี ) และสาเนาบัต รประชาชนหรื อ
seal, and a copy of identification card/passport
สาเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
(in case of foreigner) of authorized directors must
นิตบิ ุคคล
ของกรรมการผูม้ ี อ านาจลงนามดัง กล่ า วที่ ลง
be enclosed
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
(Juristic
สาเนาใบหุ ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย A copy of share certificates signed by authorized
person)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา director and affix with the company’s seal, or a
บริ ษทั (ถ้ามี) หรื อหนังสื อรับรองจากนายหน้า copy of certificates of share held issued by
ค้ า ห ลั ก ท รั พ ย์ ห รื อ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝ า ก securities companies or Thailand Securities
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
Depository Co., Ltd.
หมายเหตุ:
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการ
(Note)
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
(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. ข้อกาหนดเพิม่ เติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal)
กรณีที่ 1
(Case 1)

กรณีที่ 2
(Case 2)

In case a group of shareholders proposes agenda,
ผูถ้ ื อหุ ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบี ยบวาระ
each shareholder must separately fill in and sign
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ค น ก ร อ ก
this form as evident. Then the form should be
แบบฟอร์ มนี้ คนละ 1 ใบพร้อมลงนามจากนั้น
gathered into one set before submitting to the
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกันและนาส่งบริ ษทั
company
ผูถ้ ื อ หุ ้น คนเดี ย วหรื อ หลายคนประสงค์ที่จะ In case the shareholder (s) wishes to propose more
เสนอมากกว่ า 1 วาระให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น จั ด ท า than one agenda, Form must be filled separately
แบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
for each particular agenda.

3.

บริ ษทั จะไม่พจิ ารณาระเบียบวาระที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ในกรณี ที่พบว่าข้อมูล และ/หรื อเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง หรื อบริ ษทั ไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุน้ ได้ รวมทั้งกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
(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.)

แบบฟอร์ม 2
(Form 2)

แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับเป็ นกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563
(Form to nominate TRITN’s director for the year 2020)
ข้าพเจ้า (ผูเ้ สนอ)
Name (Proposer)
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
จานวนหุน้ TRITN ที่ถือ
Holding TRITN of

โทรสาร
Facsimile

E-mail
หุน้

share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในปี 2563 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความ
ยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ประจาปี 2563” (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้องเป็ นจริ งทุกประการ
(I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)
as a candidate to be
elected TRITN’s director for the year 2020. 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 2020” (Form 3) and other supporting document
is true and correct.
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ นจริ งทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ในกรณี ที่มีความจาเป็ น
(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
Signed

ผูเ้ สนอ
Proposer

วันที่

Date

แบบฟอร์ม 3
(Form 3)

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่ อ

2” x 2”
รูปถ่าย
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph (taken
within 3 months)

เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ ประจาปี 2563
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2020)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
Name (Mr. / Mrs. / Miss)
ที่อยู่
Address
สัญชาติ
Nationality
โทรศัพท์
Telephone
คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)
ปี ทีส่ าเร็จ
(Year of graduation)

วัน / เดือน / ปี
Date of birth
โทรสาร
Facsimile
ระดับการศึกษา
(Education Level)

อายุ
Age
E-mail

สถาบันการศึกษา
(Educational Institution)

ปี
year (s)

สาขาวิชา
(Major/Specialization)

ประวัตกิ ารทางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)
ตั้งแต่ ปี
(From year)

ถึงปี
(To year)

บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(Company /Type of business)

ตาแหน่ ง
(Position)

การผ่านการอบรมหลักสู ตรกรรมการทีจ่ ดั โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(โปรดแนบสาเนาหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates)
ปี
(Year)

หลักสู ตร
(Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)
ลาดับที่
(No.)

จานวนหุน้ TRITN ที่ถือ
Holding TRITN of

รายละเอียด
(Details)

หุน้
share(s)

การมีส่วนได้ เสี ยทั้งทางตรง และ/หรื อทางอ้ อมในฐานะที่เป็ นคู่สัญญากับ TRITN (โปรดระบุลกั ษณะของกิ จกรรมและ
ลักษณะส่วนได้เสี ยพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)
(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 หรื อร่ วมเป็ นกรรมการในบริษัททีเ่ กี่ยวข้ องกับ TRITN (โปรดระบุชื่อบริ ษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้ อยละของจำนวน
หุ้นที่มสี ิ ทธิ ออกสียงทั้งหมด
(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))

การถื อหุ้น หรื อเข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและ
เป็ นการแข่ งขันกับกิจการของ TRITN (โปรดระบุชื่อห้ ำงหุ้นส่ วน / บริ ษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิ ดเป็ นร้ อยละของจำนวนหุ้นที่
มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้ ำงหุ้นส่ วน / บริ ษัท ดังกล่ ำว)

(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))
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
(I hereby consent to this propose to be nominated as TRITN’s director for the year 2020, 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
meets all the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม
Signed

ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
Candidate

วันที่

Date

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)
สาหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)
1.

หลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ (Shareholder’s identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)
ส าเนาบั ต รประชาชน หรื อส าเนาหนั ง สื อ
A signed copy of identification card/passport (in
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรอง
case of foreigner) must be enclosed
สาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดา
สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรื อ A signed copy of share certificate or a copy of
(Individual)
หนังสื อรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรื อ certificate of share held issued by securities
บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) companies or Thailand Securities Depository
จากัด
Co.,Ltd.
สาเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ ล งนามโดย
A copy of the company’s affidavit signed by
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา
authorized director and affix with the company’s
บริ ษ ัท (ถ้ามี ) และสาเนาบัต รประชาชนหรื อ
seal, and a copy of identification card/passport
สาเนาหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
(in case of foreigner) of authorized directors
ของกรรมการผูม้ ี อ านาจลงนามดัง กล่ า วที่ ล ง
must be enclosed
นิตบิ ุคคล
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
(Juristic person)
สาเนาใบหุ ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย A copy of share certificate signed by authorized
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา director and affix with the company’s seal, or a
บริ ษทั (ถ้ามี) หรื อหนังสื อรับรองจากนายหน้า copy of certificates of share held issued by
ค้าหลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ securities companies or Thailand Securities
(ประเทศไทย) จากัด
Depository Co.,Ltd.
หมายเหตุ:
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการ
(Note)
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
(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.

ข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1
(Case 1)

กรณีที่ 2
(Case 2)

In case a group of shareholders proposes a
ผูถ้ ือหุ ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้า
candidate, each shareholder must separately fill
รั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ ให้ผูถ้ ือ
in and sign this form as evidence. Then the
หุ ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์ มนี้ คนละ 1 ใบ พร้อม
forms should be gathered into one set before
ลงนาม และรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันนาส่งบริ ษทั
submitting to the Company
ผู ้ถื อ หุ ้ น คนเดี ย วหรื อหลายคนประสงค์ที่ จ ะ In case the shareholder (s) wishes to propose
เสนอชื่ อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผูถ้ ือหุ ้นจัดทา more than one candidate, Form must be filled
แบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ราย
separately for each particular person.

3.

บริ ษทั จะไม่พิจารณาบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ในกรณี ที่พบว่าข้อมูล และ/หรื อเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
หรื อบริ ษทั ไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อบุคคลที่ ถูกเสนอชื่ อได้ รวมทั้งกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อบุคคลที่ ถูกเสนอชื่ อมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
(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.)

สาหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2.

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed)
ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรื อนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes
must be enclosed)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2.
วันหยุดตามประเพณี ประจาปี 2563
ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.

วันพุธ
วันจันทร์
วันจันทร์

1 มกราคม
10 กุมภาพันธ์
6 เมษายน

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันศุกร์
วันจันทร์
วันพุธ
วันพุธ

13 เมษายน
14 เมษายน
15 เมษายน
1 พฤษภาคม
4 พฤษภาคม
6 พฤษภาคม
3 มิถุนายน

11.
12.

วันจันทร์
วันอังคาร

6 กรกฎาคม
28 กรกฎาคม

13.

วันพุธ

12 สิ งหาคม

14.

วันอังคาร

13 ตุลาคม

15.
16.

วันศุกร์
วันจันทร์

23 ตุลาคม
7 ธันวาคม

17.
18.

วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี

10 ธันวาคม
31 ธันวาคม

วันขึ้นปี ใหม่
วันชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันแรงงานแห่งชาติ
วันฉัตรมงคล
วันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
วันหยุดชดเชยวันอาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สิ นทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง และวันแม่
แห่งชาติ
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันปิ ยมหาราช
วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2563)
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นปี

