
 

 

No. 26/2019 

        25 October 2019 

 

Subject: Notification of resolutions of Board of Directors Meeting no. 11/2019 

To: President 

 The Stock Exchange of Thailand 

Attachment  1. Criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for 2020 

Annual General Meeting of Shareholders (AGM)  

 2. Public Holidays for the year 2020 

 

 According to the Board of Directors meeting no. 11/2019 of Triton Holding Public 

Company Limited (“Company”) held on 25 October 2019, the resolutions have been passed as 

follows:  

1. Approve criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for 

2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). In accordance with the 

principles of Good Corporate Governance regarding the protection of 

shareholders’ rights, the Company is inviting its shareholders to propose 

agendas for the 2020 Annual General Meeting, and nominate persons whom 

they deem qualified, knowledgeable and competent, as candidates in the 

election of the Company’s directors at the Meeting. Shareholder(s) can check 

the Company’s criteria from the attachment 1 and/or from website: 

www.triton.co.th which can be made in advance, from 1 November 2019 until 

31 January 2020. 

2. Approve public holidays for the year 2020 of the Company with details as 

appeared in the attachment.  

  

Please be informed accordingly. 

 

            Your sincerely, 

 

  

                  (Mr. Chirdsak Kukiattinun)  

                    Chief Executive Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Attachment 1 

 

Criteria for shareholder(s) to propose agenda and director nominee for 

2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)  

of Triton Holding Public Company Limited 

 

 

1) Shareholder Qualification 

     Shareholder who wishes to propose the matter must possess the following two 

qualifications: 

1.1 Being the shareholder of Triton Holding Public Company Limited 

(“Company”) at the date of proposing 

1.2 Being a shareholder or shareholders who hold minimum shares in combine of 

at least five percent of the Company’s total shares eligible to vote. 

2) Proposal Criteria 

Proposing an agenda item 

Shareholder(s) can propose AGM agenda to the Board of Directors by filling in Form 

1 (download available at www.triton.co.th/investor-relations/shareholder-information) along 

with submitting any other supporting information for the Board of Directors’ consideration. 

The Company shall not accept the following matters as the meeting agenda: 

2.1 Any matter that violates the law, rules and regulations of any government 

agency, or any regulatory body or does not comply with the Company’s 

objective, the article of association, the shareholders resolution, and the good 

corporate governance of the Company;  

2.2 Any matter that is not beneficial to the Company or is beneficial to a specific 

person or group;  

2.3 Any matter that is within the scope of authority of the Company unless it has 

significant affect to the shareholder(s);  

2.4 Any matter that the Company has already implemented;  

2.5 Any matter that is beyond the capacity and control of the Company;  

2.6 Any matter that the shareholder(s) has already proposed in a shareholders 

meeting during the past 12 months and received supporting votes of less than 

ten percent of the total number of the voting rights, unless the fact pertaining in 

the resubmission has significantly changed from that of the previous 

shareholders meeting;  

2.7 Any matter where the information provided is incomplete, ambiguous, or 

incorrect. 

 

Proposing a candidate to be nominated as a director 

Shareholder(s) who wishes to nominate the list of qualified candidate(s) to be elected 

as director must complete Form to nominate TRITON’s director (Form 2) and the resume of a 

proposed candidate to be elected as a director ( Form 3). All forms can be downloaded from 

www.triton.co.th/investor-relations/shareholder-information. Shareholder(s) may submit any 



 

 

other supporting information for the Board of Directors’ consideration. In this regards, such 

proposal shall receive consent from the proposed candidate. 

3) Channel for Submitting Proposal 

3.1 Facsimile (662)553 5091 or E-mail: secretary@triton.co.th (unofficial) and then 

submit the original copy by registered mail by 31 January 2020 

3.2 Registered Mail to:  

Secretary of the Company 

Triton Holding Public Company Limited 

60 Soi Praditmanutham 19 Praditmanutham Road, 

Ladprao, Ladprao Bangkok 10230 

4) Documentation Required  

 A list of documents required and relevant details are provided on the last page of Form 

1, 2 and 3. 

5) Consideration Procedures  

5.1.The Company Secretary will initially review the proposal and the list of 

proposed candidates, and supporting documents before proposing to the 

Nomination Committee and Corporate Governance Committee.  

5.2.The Nomination Committee and the Corporate Governance Committee will 

consider and review suitability and reasonability of matters and the list of 

candidates who the shareholders proposed before proposing to the Board of 

Directors for their consideration.  

5.3.The Board of Directors will consider the proposal and the list of proposed 

candidates who the shareholders proposed. If the Board of Directors agrees that 

any issues are significant or beneficial to the Company or shareholder(s), the 

Board will incorporate those issues as AGM agenda. If the Board of Directors 

rejects any shareholders proposals, the Company will report such rejection and 

its rationales to the shareholder(s) at the shareholders’ meeting.  

 

6) Submission Period  

From 1 November 2019 until 31 January 2020 
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แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ล่วงหน้า 
(Form to propose agenda for 2020 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
ขา้พเจา้              
Name                                

ท่ีอยู ่                
Address 
โทรศพัท ์    โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุน้ TRITN ท่ีถือ      หุน้ 
Holding   TRITN of      share(s)  
 
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
(I would like to propose the following agenda item ;)   
             
             
วตัถุประสงค์ (Objective) :    เพื่อทราบ   เพื่อพิจารณา   เพื่ออนุมติั 
    (For information)  (For consideration)  (For approval) 
เหตุผลทีเ่สนอ/ประโยชน์ทีค่าดว่าบริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถา้มี) 
Reasons/Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)] 
             
             
             

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ีถูกตอ้ง
ทุกประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร หลกัฐาน ดงักล่าวได ้

(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     ผูเ้สนอ 
Signed    Proposer 

วนัท่ี     Date 
 
 

 

 

แบบฟอรม์ 1 
(Form 1) 

 



 

 

เอกสาร/หลกัฐานประกอบการพจิารณา  (Documentation required) 

1. หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification) 

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส า เนาบัตรประชาชน หรือส า เนาหนังสือ
เดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  ท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
หนงัสือรับรองจากนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์หรือ
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(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. 

นิตบุิคคล 
(Juristic 
person) 

ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีลงนามโดย
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตรา
บริษัท (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประชาชนหรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามดังกล่าวท่ีลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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 าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้า
ค้ า ห ลักท รัพ ย์  ห รื อบ ริ ษัท ศู น ย์ รั บ ฝ า ก
หลกัทรัพย ์(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. 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการ 
(Note)  เปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

(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. ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal) 

กรณีที ่1 
(Case 1) 

ผูถื้อหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ใ ห้ ผู ้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คน ก ร อ ก
แบบฟอร์มน้ีคนละ 1 ใบพร้อมลงนามจากนั้น
รวบรวมเป็นชุดเดียวกนัและน าส่งบริษทั 

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 

กรณีที ่2 
(Case 2) 

ผูถื้อหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะ
เสนอมากกว่า  1 วาระให้ผู ้ ถือ หุ้นจัดท า
แบบฟอร์ม 1 ชุด 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. บริษทัจะไม่พิจารณาระเบียบวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบวา่ขอ้มูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่
ถูกตอ้ง หรือบริษทัไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้รวมทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก 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.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 

(Form to nominate TRITN’s director for the year 2020) 
 

ขา้พเจา้ (ผูเ้สนอ)             
Name (Proposer)                                

ท่ีอยู ่                
Address 
โทรศพัท ์    โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุน้ TRITN ท่ีถือ      หุน้ 
Holding TRITN of    share(s)  
 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)        
เขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ไทรทนั  โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ในปี 2563 โดยบุคคลดงักล่าวให้ความ
ยนิยอมและรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น “แบบประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 
ประจ าปี 2563” (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกตอ้งเป็นจริงทุกประการ 
 (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. 
 พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้ หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่างๆ มีความครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจริงทุกประการ โดยขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร 
หลกัฐานดงักล่าวไดใ้นกรณีท่ีมีความจ 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     ผูเ้สนอ 
Signed   Proposer 

วนัท่ี    Date 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ 2 
(Form 2) 

 



 

 

 

ประวตัขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 

เพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2563 

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

 

 

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

ท่ีอยู ่                
Address 
สญัชาติ      วนั / เดือน / ปี      อาย ุ     ปี 
Nationality   Date of birth    Age  year (s) 
โทรศพัท ์    โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
คุณวุฒิทางการศึกษา (Education) 

ปีทีส่ าเร็จ 
(Year of graduation) 

ระดบัการศึกษา 
(Education Level) 

สถาบันการศึกษา 
(Educational Institution) 

สาขาวชิา 
(Major/Specialization) 

    
    
    

 

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

ตั้งแต่ปี 
(From year) 

ถึงปี 
(To year) 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
(Company /Type of business) 

ต าแหน่ง 
(Position) 

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ 3 
(Form 3) 

 

2” x 2” 
รูปถ่าย                    

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

 



 

 

การผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates) 
 

ปี 
(Year) 

หลกัสูตร 
(Course) 

  
  
  

 

ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ (Competency / Expertise) 

ล าดบัที ่
(No.) 

รายละเอยีด 
(Details) 

  
  

 
จ านวนหุน้ TRITN ท่ีถือ      หุน้ 
Holding  TRITN of    share(s)  
 
การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ TRITN (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและ
ลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ) 
(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 หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกบั TRITN (โปรดระบุช่ือบริษัท จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นท่ีมสิีทธิออกสียงท้ังหมด 
(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 หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกจิการอนัมีสภาพเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขันกบักจิการของ TRITN (โปรดระบุช่ือห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท จ ำนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ี
มสิีทธิออกเสียงท้ังหมด และประเภทธุรกิจของห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท ดังกล่ำว) 



 

 

(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)) 
 

 ขา้พเจา้ให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง 
จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 และขอรับรองวา่ขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ 
และขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 (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      ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ 
Signed    Candidate 

วนัท่ี      Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา (Documentation required)  
ส าหรับแบบฟอร์ม 2  (For Form 2) 
 
1. หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification) 

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส า เนาบัตรประชาชน หรือส า เนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ีลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

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

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
หนงัสือรับรองจากนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์หรือ
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(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. 

นิตบุิคคล 
(Juristic person) 

ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีลงนามโดย
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตรา
บริษัท (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประชาชนหรือ
ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามดังกล่าวท่ีลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

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 าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตรา
บริษทั (ถา้มี) หรือหนังสือรับรองจากนายหนา้
คา้หลกัทรัพย ์หรือบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(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. 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการ 
(Note)  เปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

(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. ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือก (Additional condition for proposal) 

กรณีที ่1 

(Case 1) 

ผูถื้อหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผูถื้อ
หุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มน้ีคนละ 1 ใบ พร้อม
ลงนาม และรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัน าส่งบริษทั 

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 

กรณีที ่2 

(Case 2) 

ผู ้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะ
เสนอช่ือบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผูถื้อหุ้นจดัท า
แบบฟอร์ม 1 ชุด 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. บริษทัจะไม่พิจารณาบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบวา่ขอ้มูล และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง 

หรือบริษทัไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุ้นหรือบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือได ้รวมทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือมี

คุณสมบติัไม่ครบถว้นตามท่ีก 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 าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือท่ีลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed) 
2. ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those chan ges 
must be enclosed) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attachment 2 

Public Holidays for the year 2020 

 Of Triton Holding Public Company Limited 

 

1.  Wednesday  1 January  New Year’s Day 

2. Monday 10 February  Substitution for Makha Bucha Day  

)Saturday, 8 February 2020) 

3. Monday  6 April Chakri Memorial Day 

4. Monday 13 April Songkran Festival 

5. Tuesday 14 April Songkran Festival 

6. Wednesday 15 April Songkran Festival 

7. Friday   1 May  National Labor Day 

8. Monday 4 May  Coronation Day 

9. Wednesday 6 May  Wisakha Bucha Day 

10. Wednesday 3 June  H.M.Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana's 

Birthday 

11. Monday  6 July  Substitution for Asarnha Bucha  

)Sunday, 5 July 2020) 

12. Tuesday 28 July  H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra 

 Vajiraklaochaoyuhua's Birthday 

13. Wednesday 12 August H.M.Queen Sirikit The Queen Mother's 

Birthday and Mother's day 

14. Tuesday 13 October H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great 

Memorial Day 

15. Friday  23 October Chulalongkorn Day 

16. Monday 7 December Substitution for H.M. King Bhumibol Adulyadej 

The Great's Birthday/ National Day and  

Farther's day )Saturday, 5 December 2020) 

17. Thursday  10 December  Constitution Day 

18. Thursday 31 December New Year’s Eve  

 

 

 

 

 


