
 

 

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

2021 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 qualification:  
1.1 Being the shareholder of Triton Holding Plc. (the 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 https://www.triton.co.th/investor-relations/shareholder-information/ the form along with 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. 

 

 

 

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


 

 

 

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 for the year 2021 (Form 2)  and the resume of a proposed 

candidate to be elected as a director for the year 2021 (Form 3)  All forms can be downloaded from 

https://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 be received 

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 within 31 January 2021 

3.2 Registered Mail to: Company Secretary 

     Triton Holding Public Company Limited 

     60 Soi Praditmanutham 19 Praditmanutham Road,  

Ladprao, Ladprao Bangkok 10230 

4) Documentation Required 

 A list of document 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 13 November 2020 until 31 January 2021 

file:///D:/Users/tharakorn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZROAD9I4/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 2561” 
(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) 

    
    
    
    

 
 
 

แบบฟอรม์ 3 
(Form 3) 

 
2” x 2” 
รูปถ่าย                    

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

 



 

 

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

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

In case a group of shareholders proposes a 
candidate, each shareholder must separately 
fill in and sign this form as evidence. Then the 



 

 

คนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม 
และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าส่งบรษิัท 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


