
 

หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ 

และช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

ส าหรบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

1. วตัถปุระสงค ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกิจการทีด่เีกี่ยวกบัสทิธขิองผูถ้ือหุน้ การปฏิบตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั แ ละ

เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

นอกจากนี้เพื่อใหม้ขี ัน้ตอนและวธิกีารในการพจิารณาทีช่ดัเจนและโปร่งใส บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้

เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึน้ ซึ่งจะช่วยกลัน่กรองระเบยีบวาระทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิัทฯ อย่างแทจ้รงิและคดัสรรบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและสามารถ

ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทฯ และผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บรษิัทฯ 

สามารถปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ไีดอ้ย่างเป็นรปูธรรม จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและชื่อผู้

มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 
 

2. คณุสมบติัของผู้ถือหุ้นท่ีสามารถใช้สิทธิได้ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมหรอืเสนอชื่อกรรมการบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

2.1 เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนั ซึ่งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ

จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไม่น้อยกว่า 101,450,000 หุน้) 

2.2 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนทีก่ าหนดในขอ้ 2.1 ณ วนัทีเ่สนอเรื่อง และ วนั Record Date เพื่อก าหนด
สทิธใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปีนัน้ 

อนึ่ง หากบรษิทัฯ ตรวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ในวนั Record Date เพื่อก าหนดสทิธใินการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ใน 

ปีนัน้ (ตามคุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 2.2) แลว้ไม่พบชื่อผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ครบถว้นตามทีก่ าหนดตามขอ้ 2.1 แต่วาระ

การประชุมที่เสนอหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนัน้    

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่พจิารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรอืไม่น าเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถอืหุ้นท่านนัน้ให้ที่

ประชุมพจิารณา 
 

3. หลกัเกณฑใ์นการเสนอ  

3.1 การเสนอวาระการประชุม  

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้      

หากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

(1) เรื่องที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรอืหน่วยงาน

ก ากบัดแูล และ/หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ มตปิระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอืหลกัการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ี

(2) เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรอืกลุ่ม

บุคคลใดโดยเฉพาะ 



 

(3) เรื่องที่เป็นอ านาจการบรหิารจดัการของคณะกรรมการบรษิัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

อย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(4) เรื่องทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการแลว้ 

(5) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัฯ จะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์

(6) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เคยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมาและไดร้บัมตสินับสนุน

ดว้ยคะแนนเสยีงน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิในเรื่องนัน้ยงั

ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 

(7) เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถอืหุน้ทีม่คีุณสมบตัิไม่ครบถ้วน หรอืมกีารกรอกขอ้มูลหรอืแนบเอกสารหลกัฐานไม่

ถูกต้องครบถ้วน หรอืไม่สมบูรณ์ หรอืมขีอ้ความคลุมเครอื หรอืไม่สามารถตดิต่อผูเ้สนอได้ หรอืเสนอมาไม่

ทนัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

(8) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(9) เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 2. คุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ทีส่ามารถใชส้ทิธไิด้ 

(10) กรณีอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตุผลอนัสมควรทีจ่ะปฏเิสธการเสนอระเบยีบวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

 

ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1) ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท าหนังสอืเสนอวาระการประชุม ซึง่ประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี้ 

 - แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 (แบบ ก.) 

 - เอกสารประกอบของผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหมายเหตุของแบบ ก. 

  ส่งมาที ่ฝ่ายเลขานุการบรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ์ 

  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด  

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ  

10570 

 ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการ โดยส่งเอกสารดงักล่าวข้างต้นมาทางโทรสาร

หมายเลข 02-312-8923 หรอือีเมล์ companysecretary@toagroup.com ก่อนน าส่งต้นฉบบัใหบ้รษิัทฯ ใน

ภายหลงั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสิน้สุดการรบัเรื่องพจิารณาในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 2. เสนอระเบยีบวาระการประชุมต่อ

คณะกรรมการบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกขอ้มูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

และผูถ้อืหุน้รายที ่2 เป็นต้นไปกรอกขอ้มลูเฉพาะในส่วนที ่(1) และ (2) ของแบบ ก. ใหค้รบถว้น และลงชื่อ

ไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถอืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพิม่เติม (ถ้าม)ี 

ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่ง

ตน้ฉบบั ตาม (1) ได ้



 

(3) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผูถ้อืหุน้ต้องจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระทีต่้องการ

เสนอ ส าหรบัหลกัฐานการถอืหุน้ หรอืเอกสารประกอบอื่นใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครัง้ 

(4) เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาในเบื้องต้น โดยวาระทีผ่่านการพจิารณาทัง้หมดจะถูกเสนอต่อทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

(5) คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมทีผู่้ถอืหุน้เสนอ ซึ่งจะต้องไม่มี

ลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 3.1 เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาเป็นอย่างอื่น 

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2565 ส าหรบัเรื่องทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบ บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ และชี้แจงเหตุผลในวนั

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

3.2 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

ตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(1) มคีุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

(2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ มคีวามเป็นอิสระ มีประวตัิการ

ท างาน และจรยิธรรมทีด่งีาม 

(3) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไม่เกิน 4 แห่ง       

และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิัทอย่าง

สม ่าเสมอ  
 

ขัน้ตอนการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่ง

ประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี้ 

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั (แบบ ข.) ซึง่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีไ่ดร้บั

การเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบบัเดยีวกนั 

- เอกสารประกอบของผูถ้อืหุน้ และผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแบบ ข. 

  ส่งมาที ่ฝ่ายเลขานุการบรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ ์

  บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด  

ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

จงัหวดัสมุทรปราการ  

10570 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัอย่างไม่เป็น

ทางการ โดยส่งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ ถงึฝ่ายเลขานุการบรษิทัและนักลงทุนสมัพนัธ ์ทางโทรสารหมายเลข 



 

02-312-8923 หรืออีเมล์ companysecretary@toagroup.com ก่อนน าส่งต้นฉบบัให้บริษัทฯ ในภายหลงั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสิน้สุดการรบัเรื่องพจิารณาในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 2. เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบ ข. ใหค้รบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถ้อื

หุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกขอ้มูลเฉพาะในส่วนที ่(1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วน และลงชื่อไวเ้ป็น

หลกัฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นชุดเดยีวกนัเสนอต่อ

คณะกรรมการ หรอือาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งตน้ฉบบั ตาม (1) ได ้

(3) กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิทัมากกว่า 1 คน ผูถ้อืหุน้ตอ้งจดัท าแบบ ข. ตาม

จ านวนบุคคลทีต่อ้งการเสนอ ส าหรบัหลกัฐานการถอืหุน้ หรอืเอกสารประกอบอื่นใหจ้ดัส่ง 1 ชุด ส าหรบัการ

ส่งเรื่องในแต่ละครัง้ 

(4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพจิารณา

ทัง้หมดจะถูกเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(5) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 

(6) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามญั       

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ส าหรบับุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและชี้แจง

เหตุผลในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

ค าวนิิจฉัยของบรษิทัฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และบรษิัทฯ จะแจ้งผลการพจิารณาเสนอระเบยีบวาระการประชุม

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัในเดอืนกุมภาพนัธ ์2565 โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบกบัเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ บรษิทัจะ

บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมในหนังสอืบอกกล่าวเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ต่อไป 
 

4. ระยะเวลาใช้สิทธิ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 

 

 



 

 

แบบ ก. 

แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 

 (1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………..เป็นผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน………………………………….………….…………..หุน้ 

อยู่บ้านเลขที่…….……………ถนน………………….………….………………ต าบล/แขวง…………………………………

อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………………………………โทรศพัท…์……………………………………………

โทรศพัทม์อืถอื…………………………………………..E-mail…………………………………………………………..…… 

 (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/      

เพื่อพจิารณาเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………................................................ 

 (3) โดยมขีอ้เสนอและขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา ดงันี้……………………………………………. 
……………………………………………………………………….…….……………………………………………………

……………………………………………………………………………….…….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมเีอกสารประกอบเพิม่เตมิ พรอ้มลงชื่อรบัรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหน้า จ านวน…………………แผ่น 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ก. นี้ หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบการพจิารณาทัง้หมดถูกตอ้ง 

และเป็นจรงิทุกประการ 

ลงชื่อ…………………………………………………ผูถ้อืหุน้ 

(………………………………………………...) 

วนัที…่……………………………………………….. 

__________________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

 1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 1.2 ส าเนาบตัรประชาชน ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประชาชน 

(ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ในกรณีทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มกบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีทีต่อ้งการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ตอ้งจดัท าแบบ ก. ตามจ านวนวาระทีต่อ้งการเสนอ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นมกีารแก้ไข้ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว พร้อมทัง้รบัรองส าเนา

ถูกตอ้ง 

4. บรษิทัฯ จะไม่พจิารณาวาระทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืผูถ้อืหุน้ไม่มคีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนด 

5. ผูถ้อืหุน้สามารถส่งเอกสารทัง้หมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-312-8923 หรอือเีมล ์companysecretary@toagroup.com 

     และน าส่งตน้ฉบบัของหลกัฐานทัง้หมดใหถ้งึบรษิทัฯ ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 



 

 

แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษทั 

  (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………...เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท       

ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวน…………………………..หุน้ อยู่บ้านเลขที่…………ถนน…………………………  

ต าบล/แขวง……….……...……………..อ าเภอ/เขต……………….……..……………จงัหวดั…………….……………………………….

โทรศพัท…์………...……………………โทรศพัทม์อืถอื………………………..E-mail…………………………………………….………… 

  (2) ขา้พเจา้มคีวามประสงค์ทีจ่ะเสนอ นาย/นาง/นางสาว…………..……………………….อายุ…………ปี  เป็นกรรมการบรษิัท 

ซึ่งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไดแ้นบหนังสอืยนิยอม

ของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตัิอื่นๆ พร้อมลงชื่อรบัรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า 

จ านวน……………..แผ่น 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบ ข. หลกัฐานการถอืหุน้ และเอกสารประกอบการพจิารณาทัง้หมด ถูกต้อง และเป็นจรงิทุก

ประการ 

ลงชื่อ…………………………………………………ผูถ้อืหุน้ 

     (……………………………………………......) 

              วนัที…่……………………………………………….. 

  (3) ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…….บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ ยนิยอมและรบัรองว่ามคีุณสมบตัิ

ครบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนหลกัเกณฑข์อง

บรษิทัฯ และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

        ลงชื่อ……………………………………………ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

         (…………………………………….…..……...) 

         วนัที…่……………………………………………….. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

 1.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัยห์รอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 1.2 ส าเนาบตัรประชาชน ในกรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประชาชน (ส าเนาหนังสอืเดนิทาง  

ในกรณีทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจลงนาม พรอ้มกบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 1.3 หลกัฐานของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น หลกัฐานการศกึษา ประวตักิารท างาน ทีอ่ยู่และเบอรโ์ทรศพัท ์

           ทีต่ดิต่อได ้และเอกสารประกอบการพจิารณาอื่น (ถา้ม)ี 

2. กรณีทีต่อ้งการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ตอ้งจดัท าแบบ ข. ตามจ านวนชื่อทีต่อ้งการเสนอ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขค้ าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักล่าว พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. บรษิทัฯ จะไม่พจิารณาบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทีผู่ถ้อืหุน้ใหข้อ้มลูไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืผูถ้อืหุน้ไม่มคีุณสมบตัติรงตามทีก่ าหนด 

5. ผูถ้อืหุน้สามารถส่งเอกสารทัง้หมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-312-8923 หรอือเีมล์ companysecretary@toagroup.com และต้องส่ง

ตน้ฉบบัของหลกัฐานทัง้หมดใหถ้งึบรษิทัฯ ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 


