
เรื่อง การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม และ  

การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

เป็นการล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให ้

บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม 

และ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้

ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

1. สดัส่วนการถือหุน้ขัน้ต า่ของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมหรือช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ  

 ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีถือหุน้และมีสิทธิออกเสียง อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 4 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ แต่จะเป็นสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 

2. รายละเอียดของขอ้มลูประกอบเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเขา้เป็นวาระการประชุมหรือช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โปรดกรอกขอ้มลูใน “แบบฟอรม์การขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุ

เขา้เป็นวาระการประชุม หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2560” พรอ้มค ารบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูท่ีใหม้า 

3. ระยะเวลาในการเสนอเร่ือง 
 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2559 

4. วิธีการเสนอเร่ืองหรือช่ือบุคคล 
 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ตอ้งน าเสนอเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยการจดัท าเป็นหนังสือพรอ้ม 

ขอ้มลูท่ีก าหนดในขอ้ 2 และแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ผูร้บัฝาก

ทรพัยสิ์น แสดงจ านวนหุน้ท่ีถือ หรือ ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และน าส่งมายงับริษัทฯ 

โดยจดหมายลงทะเบียน มายงั 

   ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์

   บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

   เลขท่ี 18  อาคารทรทูาวเวอร ์ชั้น 28   
   ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  

      กรุงเทพฯ 10310 

โดย บริษัทฯ จะรบัเฉพาะเร่ืองท่ีมาถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่าน้ัน 
  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะน าเสนอเฉพาะเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

และผูถื้อหุน้โดยรวม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 



หนา้ 1  

 แบบฟอรม์  

การขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม หรือ ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560 

 

 

วนัท่ี ........................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกุลของผูเ้สนอ ....................................................................................................... 

ท่ีอยู ่ ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

โทรศพัท ์ ........................................................................................................ 

โทรสาร ........................................................................................................ 

จ านวนหุน้ TRUE ท่ีถือครอง ....................................... หุน้ ณ วนัท่ี ............................................ 

 

วาระท่ีขอเสนอ ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 

วตัถุประสงค ์ (เพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือ เพ่ือพิจารณา) ................................... 

 ........................................................................................................ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 (หากเป็นการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ โปรดกรอกขอ้มลู 

  รายละเอียดในหนา้ 2-3 ดว้ย) 

 

ขอ้มลูอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูขา้งตน้ 

 

 

 (ลงช่ือ) ................................................................... ผูถื้อหุน้ 

            ( ) 



หนา้ 2  

  

 

 
ขอ้มลูของบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาและคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

 

1. ช่ือ-นามสกุล               

    สญัชาติ          

    วนั/เดือน/ปีเกิด        อายุ   ปี 

 

2. ท่ีอยู ่และ             

 หมายเลขโทรศพัท ์           

              

 

3. จ านวนหุน้ TRUE ท่ีถือครอง      หุน้ ณ วนัท่ี     
 

4. อาชีพ / สถานท่ีท างานปัจจุบนั          

 

5. วุฒิการศึกษา 

  ปี สถาบนัการศึกษา 

                               

                               

 

6. ประวติัการท างาน 

 ปี บริษัท/หน่วยงาน 

                               

                               

                                  

                              

   

7. สถานภาพการสมรส 

    ช่ือคู่สมรส            ถือหุน้จ านวน    หุน้  

    ช่ือบุตร          อายุ    ปี ถือหุน้จ านวน    หุน้  

                  อายุ    ปี ถือหุน้จ านวน    หุน้  

              อายุ    ปี ถือหุน้จ านวน     หุน้  

 

 

รปูถ่าย 



หนา้ 3  

8.  การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ของ

บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียโดยตรง หรือ โดยออ้ม โปรดระบุ

ลกัษณะของกิจกรรม และ ลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสียโดยชดัแจง้) 

                  

                  

                  

 

9. การถือหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษัท ทรู  

     คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ในกรณีท่ีมีการถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษัท จ านวนหุน้ท่ีถือ  คิดเป็น

 รอ้ยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทท่ีถือหุน้ว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ี 

 เก่ียวขอ้งกัน หรือในกรณีท่ีเป็นกรรมการร่วมโปรดระบุช่ือบริษัท และ สถานภาพของบริษัทท่ี 

 เขา้ร่วมเป็นกรรมการวา่เป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

                  

                  

                  

                  

 

10.การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(โปรดระบุช่ือหา้งหุน้ส่วน/ช่ือบริษัท จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นรอ้ยละของทุนจดทะเบียน และ

ประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ) 

                  

                  

                  

                  

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูขา้งตน้ 

 

 

 

 (ลงช่ือ) ................................................................... ผูถื้อหุน้ 

            ( ) 

หมายเหตุ  บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดเท่าน้ัน 


