
 

 

 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิแก่ผู้ถือหุน้เสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

 

บริษัท  ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คาํนึงถึงสิทธิ และการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกราย อย่างเท่า
เทียมกัน ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทอนัเป็น 
ส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของ   
ผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทกาํหนด ดงัต่อไปนี ้

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้  

(1)  ผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตอ้งถือหุน้ รวมกนัไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ     
หา้ของ จาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 

  (2)    ตอ้งถือหุน้ในวนัท่ีเสนอชื่อกรรมการ 

2.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

(1)  มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด รวมทั้งตอ้งไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้
ถือหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บังคบับริษัทฯ และ
นโยบายกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

(2)  ตอ้งเป็นบคุคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธรุกิจ และมีเวลาอย่าง
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทได ้ 

(3) กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใด แต่ทั้งนีใ้นการเป็นกรรมการดังกล่าวตอ้งไม่เป็น 
อปุสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษิัทฯ  

(4)    ตอ้งไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กบับรษิัทฯ 

3.  ขั้นตอนในการพิจารณา 

3.1  ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งจดัทาํหนงัสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช ้“แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนทา้ยของหลักเกณฑ์นี ้โดยอาจแจง้อย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสาร:    
02-681-8701 หรือ ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์: secretary@iii-logistics.com ก่อน และส่งต้นฉบับตัวจริงมายัง              
บรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยไปรษณียล์งทะเบียนที่: 

 

mailto:secretary@iii-logistics.com


 

 

 

ส่วนเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขที่ 628 อาคารทรพิเพิล ไอ ชัน้ท่ี 3 ซอยกลบัชม ถนนนนทรี  

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โดยมีเอกสารประกอบดังนี ้

-  หลักฐานการถือหุน้ตามเกณฑ ์ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ ประวตัิการศกึษา และ ประวตัิการทาํงาน ของบคุคลที่ไดร้บั
การเสนอชื่อและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท (ถา้มี)  

3.2  ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1. ตอ้งจดัทาํแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็น หลักฐาน และเอกสาร
เพิ่มเติมต่างๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัทฯ อาทิเช่น หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ
เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ เป็นตน้  

3.3  ในกรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพื่อใหม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 1. ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลักฐานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุน้
ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนั พรอ้มกบัเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถา้มี) ส่งมายงับรษิัทฯ  

3.4  เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูร้วบรวมเอกสารใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท้ี่
มีคณุสมบตัิเหมาะสม ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา และบคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทจะ
ถกูบรรจรุายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 และสาํหรบั
บคุคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เป็นกรรมการบริษัท 

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว _________________________________________________________________________ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ______________________________________หุน้  

อยู่บา้นเลขท่ี___________________ถนน_________________________ตาํบล/แขวง______________________________  

อาํเภอ/เขต_____________________จงัหวดั_______________________  โทรศพัทม์ือถือ__________________________ 

โทรศพัทบ์า้น/ที่ทาํงาน_______________________________________E-mail (ถา้ม)ี______________________________ 

(2) ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________ อาย_ุ_______ปี 

เป็นกรรมการบรษิัท ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และมีหลกัฐานการให้
ความยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ ไดแ้ก่ ประวตัิการศึกษา 
และประวตัิการทาํงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งชื่อรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้ จาํนวน ______แผ่น 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความใน”แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบรษิัท” นี ้หลกัฐานการถือหุน้ หลกัฐานการใหค้วาม
ยินยอม และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคญั ดงันี ้

        __________________________ ผูถื้อหุน้ 

        (_________________________) 

        วนัท่ี______________________ 

(3) ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว ________________________________________บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
ยินยอมให้เสนอชื่อของข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี 2566 รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยรายละเอียดในแบบข้อมูลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการพรอ้มทั้ง
เอกสารประกอบที่ยื่นมาครบถว้นและเป็นความจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งชื่อไวเ้ป็นสาํคัญ 
ดงันี ้       

 ___________________________ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

   (__________________________) 

         วนัท่ี_______________________ 

 

 



 

 

หมายเหตุ: เอกสารหลกัฐานทีผู้่ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท 

1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ หลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. หลักฐานการแสดงตน ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือ
รบัรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้
มีอาํนาจที่ไดล้งชื่อในแบบเสนอนี ้พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

แบบข้อมูลบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เป็นกรรมการ 
 

1. ขอ้มลูทั่วไป 
ชื่อและนามสกลุ (ภาษาไทย) 
ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)______________________________________________________________________ 
ชื่อและนามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 
Name (Mr. / Mrs. /Miss)__________________________________________________________________________ 

2. สญัชาติ____________________________________________  
[   ] บตัรประจาํตวัประชาชน 
[   ] หนงัสือเดินทาง (เฉพาะบคุคลที่มิไดม้ีสญัชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บตัรประจาํตวัประชาชน)  
(โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง) 

3. วนั / เดือน / ปี เกิด____________________________________________ อาย_ุ____________________ ปี 
4. ที่อยู่ปัจจบุนั (ที่ติดต่อได)้ __________________________________________________________________________ 
โทรศพัท_์_____________________ โทรสาร_____________________  E-mail___________________________________ 

5. ประวตัิการศกึษา  
ปีที่สาํเรจ็ สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา สาขาวชิา 

    
    
    
    

6. ประวตัิการทาํงาน 
ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) 

 
บรษิัท ประเภทธุรกิจ 

 
ตาํแหน่ง 

 
    
    
    
    

 
 
 
 



 

 

 
7. การผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ปี  ชื่อหลกัสตูร  
  
  

8. ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ  
ลาํดบัท่ี  รายละเอียด  

  
  
 


