
 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

 และเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพิจารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ 

บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้ 

     ผูถื้อหุน้ท่ีสามารถใชส้ทิธิเสนอเรือ่งได ้ตอ้งประกอบดว้ย 2 คณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ณ วนัท่ีเสนอเรือ่ง 

1.2 เป็นผูถื้อหุน้คนหนึง่ หรอืหลายคน ซึง่ถือหุน้และมีสทิธิออกเสยีงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของ

จ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

2) หลักเกณฑใ์นการเสนอ 

การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ เ ป็นวาระการ                               

ประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1)  สามารถดาวน์โหลดได้จาก 

https://www.triton.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/ และน าส่ ง เ อกสาร เพิ่ ม เติ มอื่ น  ๆ  เพื่ อ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

บรษัิทจะไมบ่รรจเุรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ขา้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 

2.1 เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากบั

ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษัท มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือหลกัการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี 

2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุม่

บคุคลใดโดยเฉพาะ 

2.3 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.4 เรือ่งที่บรษัิทไดด้  าเนินการแลว้ 

2.5 เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทจะด าเนินการได ้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและไดร้บัมติ

สนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยที่

ขอ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.7 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืมีขอ้ความคลมุเครอื หรอืไมถ่กูตอ้ง 

 

 

https://www.triton.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/


 

 

การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท 

ผูถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อเขา้

รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอรม์ 2) และแบบ

แจง้ประวตัิบุคคลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอรม์ 3) ซึ่งสามารถดาวน์

โหลดไดจ้าก https://www.triton.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/ พรอ้มทัง้น าส่งเอกสารเพิ่มเติม

อื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทัง้นี ้การเสนอดงักลา่วตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูเ้สนอ 

3) ช่องทางในการเสนอ 

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

น าสง่ตน้ฉบบัจรงิใหบ้รษัิททางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

3.2 ไปรษณียล์งทะเบียนถึง 

  เลขานกุารบรษัิท 

  บรษัิท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนธูรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม 

  แขวงลาดพรา้ว  เขตลาดพรา้ว 

  กรุงเทพมหานคร 10230 

4) หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 รายละเอียดเอกสาร/หลกัฐานประกอบการพิจารณาส าหรบัการเสนอระเบียบวาระการประชมุและการเสนอ ช่ือ

บคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท สามารถดไูดจ้ากทา้ยฟอรม์ 1,2 และ 3 

5) ขั้นตอนการพิจารณา 

5.1. เลขานกุารบรษัิทจะกลั่นกรองเรือ่งและรายช่ือบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอ รวมทัง้ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน

ประกอบในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะก ากบัดแูลกิจการเพื่อพิจารณาเป็น

ล าดบัตอ่ไป 

5.2. คณะกรรมการสรรหาและคณะก ากับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความ

สมเหตสุมผลของเรื่องและรายช่ือบคุคลที่ที่ผูถื้อหุน้เสนอก่อนการบรรจุเขา้เป็นสาระเพื่อพิจารณาของ

คณะกรรมการบรษัิท 

5.3. คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาเรือ่งและรายช่ือบคุคลที่ท่ีผูถื้อหุน้เสนอ และหากเห็นวา่มีความส าคญั

หรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หากคณะกรรมการ

บริษัทปฏิเสธไม่รบัเรื่องและรายช่ือบคุคลที่ที่ผูถื้อหุน้เสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชีแ้จงเหตุผลใหท้ี่

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

 

6) ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถอืหุ้นสามารถให้สิทธิเสนอเร่ืองได้ 

     ตัง้แตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564 

https://www.triton.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/
mailto:secretary@triton.co.th


 

 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ล่วงหน้า 
(Form to propose agenda for 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
ขา้พเจา้              
Name                                

ท่ีอยู่                 
Address 
โทรศพัท ์     โทรสาร     E-mail     
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุน้ TRITN ท่ีถือ      หุน้ 
Holding   TRITN of                   share(s)  
 
ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
(I would like to propose the following agenda item ;)   
             
             
วัตถุประสงค ์(Objective) :    เพ่ือทราบ   เพ่ือพิจารณา   เพ่ืออนมุตั ิ
    (For information)  (For consideration)  (For approval) 
เหตุผลทีเ่สนอ/ประโยชนท์ีค่าดว่าบริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถา้มี) 
Reasons/Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)] 
             
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้มูลขา้งตน้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีแนบมาพรอ้มกันนีถู้กตอ้งทุก
ประการ และยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร 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/หลักฐานประกอบการพิจารณา  (Documentation required) 

1. หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ีลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

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

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(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
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถา้มี) และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  ของ
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามดังกล่าวท่ีลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

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 าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถา้มี) หรือหนังสือรบัรองจากนายหน้าคา้
หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(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:ุ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรือนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการ 
(Note)  เปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีลงนามรบัรองส 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 าหนดเพิ่มเตมิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุ (Additional condition for proposal) 

กรณีที ่1 
(Case 1) 

ผูถื้อหุน้หลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนกรอกแบบฟอรม์นีค้นละ 
1 ใบพรอ้มลงนามจากนัน้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั
และน าส่งบรษิัท 

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) 

ผูถื้อหุน้คนเดียวหรือหลายคนประสงคท่ี์จะเสนอ
มากกวา่ 1 วาระใหผู้ถื้อหุน้จดัท  าแบบฟอรม์ 1 ชดุ 
ตอ่ 1 วาระ 

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

 

3. บรษิัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีท่ีพบวา่ขอ้มลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง หรือ
บรษิัทไม่สามารถตดิตอ่ผูถื้อหุน้ได ้รวมทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีคณุสมบตัไิม่ครบถว้นตามท่ีก 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.)  



 

 

 

 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับเป็นกรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 

(Form to nominate TRITN’s director for the year 2021) 
 

ขา้พเจา้ (ผูเ้สนอ)             
Name (Proposer)                                

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

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)        
เขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัท ไทรทนั  โฮลดิง้ จ  ากดั (มหาชน) ในปี 2564 โดยบคุคลดงักล่าวใหค้วามยินยอมและ
รบัรองว่าขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น “แบบประวตัิของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2564” 
(แบบฟอรม์ 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถกูตอ้งเป็นจรงิทกุประการ 
 (I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)       as a candidate to be 
elected TRITN’s director for the year 2021. 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 2021” (Form 3) and other supporting 
document is true and correct. 
 พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้ หลกัฐานแสดงการถือหุน้ และเอกสารประกอบการพิจารณา
ตา่งๆ มีความครบถว้น ถกูตอ้ง และเป็นจรงิทกุประการ โดยขา้พเจา้ยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสาร หลกัฐานดงักล่าวได้
ในกรณีท่ีมีความจ 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) 

 



 

 

 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
เพื่อรับการคดัเลอืกเป็นกรรมการ ประจ าปี 2564 

(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2021) 

 

 

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

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

ปีที่ส าเร็จ 
(Year of graduation) 

ระดับการศึกษา 
(Education Level) 

สถาบันการศึกษา 
(Educational Institution) 

สาขาวชิา 
(Major/Specialization) 

    
    
    

 

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

ตั้งแต่ปี 
(From year) 

ถงึปี 
(To year) 

บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
(Company /Type of business) 

ต าแหน่ง 
(Position) 

    
    
    
    

 
การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผา่นการฝึกอบรม พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of 
certificates) 
 

แบบฟอรม์ 3 
(Form 3) 

 
2” x 2” 
รูปถ่าย                    

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

 



 

 

ปี 
(Year) 

หลักสูตร 
(Course) 

  
  
  

 

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise) 
ล าดับที ่
(No.) 

รายละเอียด 
(Details) 

  
  

 
จ านวนหุน้ TRITN ที่ถือ      หุน้ 
Holding  TRITN of    share(s)  
 
การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ TRITN (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรม
และลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบมุลูคา่ของรายการ) 
(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 (โปรดระบชุื่อบริษัท จ ำนวนหุน้ทีถ่ือ รอ้ยละของ
จ ำนวนหุน้ทีม่ีสทิธิออกสยีงทัง้หมด 
(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 หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ TRITN (โปรดระบชุือ่หำ้งหุน้ส่วน / บริษัท จ ำนวนหุน้ทีถ่อื คิดเป็นรอ้ยละ
ของจ ำนวนหุน้ทีม่ีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด และประเภทธุรกิจของหำ้งหุน้สว่น / บรษิัท 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)) 
 



 

 

 ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมในการถกูเสนอช่ือเพื่อรบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทรทนั โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 และขอรบัรองวา่ขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้นีถ้กูตอ้งครบถว้น และเป็นความจรงิทกุประการ 
และขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 
 (I hereby consent to this propose to be nominated as TRITN’s director for the year 2021, 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      ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
Signed    Candidate 

วนัท่ี      Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)  
ส าหรบัแบบฟอรม์ 2  (For Form 2) 
 
1. หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ท่ีลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

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

ส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ
หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์  หรือ
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(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 าเนาหนัง สือรับรองนิติบุคคลท่ีลงนามโดย
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถา้มี) และส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  ของ
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามดังกล่าวท่ีลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

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 าเนาถูกต้อง โดย
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถา้มี) หรือหนังสือรบัรองจากนายหน้าคา้
หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(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:ุ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรอืนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการ 
(Note)  เปลีย่นแปลงดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 

(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 าหนดเพิ่มเติมในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืก (Additional condition for proposal) 

กรณีที ่1 

(Case 1) 

ผูถื้อหุน้หลายคนรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทุก
คนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม 
และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าส่งบรษิัท 

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) 

ผูถื้อหุน้คนเดียวหรือหลายคนประสงคท่ี์จะเสนอช่ือ
บุคคลมากกว่า 1 ราย ใหผู้ถื้อหุน้จัดท าแบบฟอรม์ 
1 ชดุ ตอ่ 1 ราย 

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

 



 

 

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีที่พบว่าขอ้มลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่ถกูตอ้ง 

หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้หรือบุคคลที่ถูกเสนอช่ือได ้รวมทัง้กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือบุคคลที่ถูกเสนอช่ือมี

คณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามที่ก 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 าหรบัแบบฟอรม์ 3 (For Form 3) 
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือที่ลงนามรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of forigner) must be enclosed) 
2. ในกรณีที่ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ หรอืนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่ว ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


