หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื$อบุคคลเข้ ารับการเลือกตัง( เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2565
ของ บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิ$ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพือเป็ นการ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทฯ มัน ใจได้ ว่าได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 เป็ นการล่วงหน้ า

ข้ อ 2. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชือกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี :
2.1

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ คนหนึงหรื อหลายคน ซึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ

จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
:
ษัท โดยต้ องถือหุ้นในวันทีเสนอระเบียบวาระ การประชุมและหรื อเสนอชือกรรมการและในวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record date) เพือกําหนดสิทธิใน การประชุมผู้ถือหุ้น
2.2

สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอืนจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ข้ อ 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ

2 ของหลักเกณฑ์นี : สามารถเสนอเรื องเพือพิจารณา บรรจุเป็ นระเบียบวาระการ

ประชุม โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.ปรากฏตามแนบของหนังสือฉบับนี :) พร้ อมลง
ชือไว้ เป็ นหลักฐาน และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2.2 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ หลักฐาน
อืนจากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะ เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการ (ถ้ ามี) ส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที 31 ธันวาคม 2564 เพือให้ คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมได้ ตามทีอยูด่ งั นี :
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน)
เลขที 1/1 ม. 2 ต.ทุง่ ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หน้ า 1 ของหน้ า
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3.2 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชือพร้ อมทังแสดงหลั
:
กฐานการถือหุ้นทุกราย ซึง รวมกันไม่น้อยกว่าทีกําหนด ในการนี :ให้ กรอกชือซึงผู้ถือ
หุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ ติดต่อแทน 1 ชือ และให้ ถือว่าการทีบริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อ
กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทีลงลายมือชือ
3.3 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอระเบียบ วาระการประชุมมากกว่า 1
ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้ วน
3.4 ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลัน กรองและตรวจสอบเอกสารในเบื :องต้ นให้ คณะกรรมการบริ ษัทโดย
(1) หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที 10 มกราคม 2565

หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไขและส่งต้ นฉบับให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที 17 มกราคม 2565 ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะส่งหนังสือแจ้ ง
ผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรื อง
(2)

เรื องทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 2 ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือ

ทราบการปิ ดเรื องภายในวันที 28 มกราคม 2565
3.5 เรื องทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมพร้ อม ความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 และสําหรับเรื องทีไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ จะแจ้ งในระเบียบวาระเรื องเพือทราบ พร้ อมชี :แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื องดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

ข้ อ 4. การเสนอชื$อกรรมการ
4.1 ผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 ของหลักเกณฑ์นี :สามารถเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตังเป็
: นกรรมการ
ได้ โดยกรอกแบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ (แบบ ข.ปรากฏตาม แนบของหนังสือฉบับนี :) และขอให้ ผ้ ทู ีได้ รับการเสนอชือลง
นามยินยอมใน แบบ ข. พร้ อมแนบหลักฐาน การถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2.2 ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอืน จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับ การเสนอชือ
เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของ บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ และเอกสาร
ประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) และส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที 31ธันวาคม 2564
ตามทีอยูด่ งั นี :
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทฯ
บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที1/1 ม.2 ต.ทุง่ ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
หน้ า 2 ของหน้ า
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4.2 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคลเพือเป็ น กรรมการต่อคณะกรรมการ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายลงลายมือชือพร้ อมทังแสดงหลั
:
กฐานการถือหุ้นทุกราย ซึง รวมกันไม่น้อยกว่าทีกําหนด ในการนี :ให้ กรอกชือซึงผู้ถือ
หุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ ติดต่อแทน 1 ชือ และให้ ถือว่า การทีบริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อ
กับผู้ถือหุ้นทุกรายทีลงลายมือชือ
4.3 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อ 2 เสนอบุคคล เพือเป็ นกรรมการมากกว่า 1
คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอชือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชือไว้ เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐานการ
ให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอ ชือในแบบเสนอชือกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่
การศึกษาและประวัติ การทํางานของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ และเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา
ของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการทุกคนด้ วย
4.4 บุคคลทีได้ รับเสนอชือเป็ นกรรมการ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี กั ษณะต้ องห้ าม ดังนี :
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(1) มีคณ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ และกฎหมายหรื อระเบียบอืนใด
ั ิหน้ าทีกรรมการ
(2) มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ คุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานทีดี ปฏิบต
ด้ วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สจุ ริ ต ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและโปร่งใส
(3) ต้ องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับบริ ษัทฯ
(4)

มีเวลาให้ กบั บริ ษัทฯ ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุ
:
ม รวมทังการปฏิ
:
บตั ิงานอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ

มอบหมาย
(5) เป็ นผู้ทียินยอมในการเข้ ารับการเสนอชือ เพือเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ

หน้ า 3 ของหน้ า
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แบบ ก
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ&ง (ประเทศไทย) จํากัด( มหาชน) จํานวน.....................................................หุ ้น
อยูบ่ า้ นเลขที& ................................ ถนน.........................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ...............................
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ที&ทาํ งาน ............................................... E-mail (ถ้ามี) ………………………………
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2565
เรื& อง.................................................................................................................................................................
โดยมีขอ้ เสนอเพื&อพิจารณา............................................................................................................................
และข้อมูลประกอบที&จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้น)
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................ซึ& งมี
เอกสารประกอบเพิ&มเติมที&ได้ลงชื&อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน .................................... แผ่น
(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................... เป็ นผูไ้ ด้รับ
มอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริ ษทั
ข้า พเจ้า ขอรั บรองว่า ข้อความแบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจํา ปี 2565
หลักฐานการถื อหุ ้น และเอกสารประกอบเพิ&มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื&อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื&อไว้เป็ นสําคัญดังนีE

....................... ............................................ ผูถ้ ือหุ น้
(..................................................................)
วันที& ..........................................................
หน้ า

1

ของหน้ า

2

หมายเหตุ เอกสารที&ผถู ้ ือหุ น้ ต้องตอบแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
1. หลักฐานการถือหุ น้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื&นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณี ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
นิ ติบุคคลต้องแนบสําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสื อ
เดิ นทาง (กรณี เป็ นคนต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที&ได้ลงชื& อในแบบเสนอนีE พร้อมทัEงรับรอง
สําเนาถูกต้อง
3. ในกรณี ที&ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นทุก
รายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม และลงชื& อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทัEงให้กรอกชื& อ
ซึ& งผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็ นผูร้ ับการติดต่อแทน 1 ชื& อ และให้ถือว่า การที&บริ ษทั ฯติดต่อ
กับผูร้ ั บมอบหมาย เป็ นการติดต่อกับผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายที&ลงลายมื อชื& อ แล้วรวบรวมเป็ นชุ ดเดี ยวกันตาม
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั
4. ในกรณี ที& ผูถ้ ื อหุ ้นรายเดี ย วหรื อหลายราย และมี คุ ณสมบัติค รบถ้วน เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม
มากกว่า 1 วาระ ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ ตาม
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั
5. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทาง E-mail address ของ
ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษ ทั ที& info@tropical.co.th

หรื อ ทางโทรสาร 074 273691-4 ก่ อนส่ ง ต้นฉบับ

“แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ” ภายในวัน ที& 31 ธั น วาคม 2564 เพื& อ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป และเสนอที&ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
6. บริ ษทั จะตัดสิ ทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นที& ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติ ดต่อได้ หรื อมี คุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเป็ นที&สุด

หน้ า

2

ของหน้ า

2

แบบ ข
แบบเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ

วันที........................................................

ชือ –นามสกุล (ผู้เสนอ)............................................................................................................เป็ นผู้ถือหุ้น บริ ษัท
ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน .................................................หุ้น อยู่บ้านเลขที ...............................
ถนน............................................. ตํ าบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด
....................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ................................... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ทีทํางาน...............................................
E-Mail (ถ้ ามี)........................................................

(1) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชือ นาย/นาง/นางสาว ...............................................................
อายุ...............ปี เพือเข้ ารับการพิจารณากรรมการบริ ษัทฯ และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชือเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิมเติมทีได้ ลงชือรับรองความ
ถูกต้ อง และเป็ นความจริ งทุกประการ จํานวน ........................แผ่น
(2) ข้ าพเจ้ าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... เป็ นผู้ได้ รับ
มอบหมายจากข้ าพเจ้ าในการติดต่อกับบริ ษัท
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................ขอรับรองว่าข้ อมูลข้ างต้ น รวมทัง;
หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทังหมดถู
;
กต้ องครบถ้ วน และเป็ นความจริ งทุกประการ
.............................................................. ผู้ถือหุ้น
(...............................................................)
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ เพือรับเข้ า
การพิจ ารณาเป็ นกรรมการบริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ตามข้ อ (1) ยินยอม และขอรั บ รองว่า มี
คุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ การให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื อบุคคลเพือเข้ ารั บการพิจารณาเป็ น
กรรมการบริ ษัท รวมทังขอรั
; บรองว่า รายละเอียดทีเปิ ดเผย และเอกสาร ทียืนมาพร้ อมนี ; ถูกต้ อง และเป็ นความจริ งทุกประการ

.............................................................. บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
(..............................................................)
หน้ า 1 ของหน้ า

2

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผู้ถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมารบริ ษัท ประกอบด้ วย
1.

หลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้ แ ก่ หนัง สือ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานจากบริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผู้มีอํานาจทีได้ ลงชือในแบบเสนอนี ; พร้ อมทังรั; บรองสําเนาถูกต้ อง

3.

ในกรณีทีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอบุคคลเพือเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ
เสนอชือกรรมการ และลงชือไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย รวมทังให้
; กรอกชือซึงผู้ถือหุ้นร่ วมกันทุกรายมอบหมายให้ เป็ นผู้รับการ
ติดต่อแทน 1 ชือ และให้ ถือว่า การทีบริ ษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายทีลงลายมือชือ
แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท

4.

ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้น
ต้ องจัดทําแบบเสนอชือกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท

5.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริ ษัท ทาง E-mail
เลขานุการบริ ษัท ที

info@tropica.co.th

address

ของฝาย

หรื อ website ของบริ ษัท หรื อทางโทรสารทีหมายเลข 074 273691-4 ก่อน

ส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริ ษัท” ภายในวันที 31 ธันวาคม 2564 เพือให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
6.

บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นทีให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน และคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ ให้ ถือเป็ นทีสุด

7.

ผู้ได้ รับการเสนอชือจะต้ องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ และหนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับการขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริ หารกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้ า 2 ของหน้ า

2

แบบ 35-E2
หนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
(สําหรับกรณีทีบริ ษัทเป็ นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัตกิ รรมการและผู้บริ หาร)

เรี ยน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ด้ วยข้ าพเจ้ า

.

เลขทีบตั รประจําตัวประชาชน :

.วันทีหมดอายุ :

จะได้ รับการแต่งตังจากบริ
4
ษัท ทรอปี คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ซึง มีทตี งสํ
ั 4 านักงานใหญ่ที 1/1 หมูท่ ี 2 ตําบลทุง่ ใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ให้ เป็ น [กรรมการ/ผู้บริ หาร] ของบริ ษัท และบริ ษัทได้ ยืนขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าจึงยินยอมให้ สํานักงานตรวจสอบข้ อมูลส่วนบุคคลของข้ าพเจ้ าทีเกียวข้ องกับการพิจารณาและ
เปิ ดเผยข้ อ มูล ของข้ า พเจ้ าเกี ย วกับ การมี ห รื อ ไม่ มี ล ัก ษณะขาดความน่า ไว้ ว างใจตามที กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 3/2560 เรื อง การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจ
ของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ลงวันที 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ต่อบริ ษัทและบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
บริ ษัท เพือประโยชน์ในการนํารายชือของข้ าพเจ้ าแสดงไว้ ในระบบข้ อมูลรายชือกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททีออก
หลักทรัพย์ โดยข้ าพเจ้ า ได้ แนบ [สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้ อมนี 4

ขอแสดงความนับถือ

(

)

วันที.........................................

