
 

 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผ้ถูือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
 

บริษัท  ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์  จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คํานึงถึงสทิธิ และการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย อย่างเท่า

เทียมกนั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอนัเป็น 

สว่นหนึง่ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกนัของ   

ผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้น  

1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทต้องถือหุ้น รวมกนัไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า

ของ จํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได้  

2) ต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

2.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

(1)  มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด รวมทัง้ต้องไม่มี

ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้

ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัทฯ และ

นโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2)  ต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธรุกิจ และมีเวลาอยา่ง

เพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้  

(3) กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนใด แต่ทัง้นีใ้นการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็น 

อปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ  

(4)    ต้องไมม่ีผลประโยชน์ขดัแย้งกบับริษัท 

3.  ขัน้ตอนในการพิจารณา 

3.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องจดัทําหนงัสือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้โดยอาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสาร:    

02-681-8701 หรือ ไปรษณีย์อีเลก็ทรอนิกส์:secretary@iii-logistics.com ก่อน และสง่ต้นฉบบัตวัจริงมายงับริษัทฯ 

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562  โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนท่ี : 
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สว่นเลขานกุารบริษัท 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 628 อาคารทริพเพิล ไอ ชัน้ท่ี 3 ซอยกลบัชม ถนนนนทรี  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยมีเอกสารประกอบดังนี ้

-  หลกัฐานการถือหุ้นตามเกณฑ์ ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ ประวตัิการศกึษา และ ประวตักิารทํางาน ของบคุคลท่ีได้รับ

การเสนอช่ือและเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)  

3.2   ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ

บริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท พร้อมลงช่ือไว้เป็น หลกัฐาน และเอกสาร

เพ่ิมเติมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ อาทิเช่น หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการ

ให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ เป็นต้น  

3.3  ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1. ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลู ในแบบเสนอ

ช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั พร้อมกบัเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) สง่มายงับริษัทฯ  

3.4  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาคดัสรรผู้ ท่ี

มีคณุสมบตัิเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะ

ถกูบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และสําหรับบคุคล

ท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________________________________ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) จํานวน ____________________________ หุ้น  

อยูบ้่านเลขท่ี___________________ถนน_________________________ตําบล/แขวง______________________________  

อําเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________  โทรศพัท์มือถือ__________________________ 

โทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน_______________________________________E-mail (ถ้าม)ี______________________________ 

(2) ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________ อาย_ุ_______ปี 

เป็นกรรมการบริษัท ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลกัฐานการให้

ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ ประวตัิการศกึษา 

และประวตัิการทํางาน และเอกสารประกอบเพ่ิมเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ______แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความใน”แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท” นี ้หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความ

ยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

        __________________________ ผู้ ถือหุ้น 

        (_________________________) 

        วนัท่ี______________________ 

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ________________________________________บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

ยินยอมให้เสนอช่ือของข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2562  รับรองว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท โดยรายละเอียดในแบบข้อมูลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการพร้อมทัง้

เอกสารประกอบท่ียื่นมาครบถ้วนและเป็นความจริงทกุประการ  และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั 

ดงันี ้

         ___________________________ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

         (__________________________) 

         วนัท่ี_______________________ 

 

 



 

 

หมายเหตุ: เอกสารหลกัฐานที่ผู้ถอืหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. หลกัฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง และกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลต้องแนบสาํเนาหนงัสอื

รับรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้

มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอนี ้พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 

 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

ช่ือและนามสกลุ (ภาษาไทย) 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)______________________________________________________________________ 

ช่ือและนามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

Name (Mr. / Mrs. /Miss)________________________________________________________________________ 

2. สญัชาต_ิ___________________________________________  

[   ] บตัรประจําตวัประชาชน 

[   ] หนงัสอืเดินทาง (เฉพาะบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยและไมม่ี/ไมท่ราบเลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน)  

(โปรดแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง) 

3. วนั / เดือน / ปี เกิด____________________________________________ อาย_ุ____________________ ปี 

4. ท่ีอยูปั่จจบุนั (ท่ีติดตอ่ได้) __________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์______________________ โทรสาร_____________________  E-mail________________________________ 

5. ประวตัิการศกึษา  

ปีท่ีสาํเร็จ สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

    

    

    

    

6. ประวตัิการทํางาน 

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

ตําแหนง่ 

 

    

    

    

    

7. การผา่นการอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี  ช่ือหลกัสตูร  

  

  

 



 

 

8. ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ  

ลาํดบัท่ี  รายละเอียด  

  

  

 


