หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ถู อื หุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เป็ นการล่ วงหน้ า ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ทานตะวันอุตสากรรม จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่ งใสตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเป็ นรู ปธรรมในการให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจ ารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งช่วยกลัน่ กรองให้
ได้ วาระที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทอย่างแท้ จริ งและคัดสรรบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ข้ อ 2. นิยาม
“บริ ษัท”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“วาระการประชุม”

หมายถึง บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
หมายถึง คณะกรรมการบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
หมายถึง กรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ของ
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ข้ อ 3. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
3.1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท โดยอาจจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลาย
รายรวมกันก็ได้
3.2) จะต้ องถือหุ้น หรื อถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท (ประมาณ
400,000 หุ้น) และเป็ นผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้ อ 4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึง่ ต้ องไม่มีลกั ษณะ ดังนี ้
4.1) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับ
ดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัท จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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4.2)
4.3)
4.4)

4.5)
4.6)
4.7)
4.8)
4.10)

เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจบริษัท จะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปี ที่ผา่ นมา และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เว้ นแต่
ข้ อเท็จจริ งในการเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ จากข้ อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ คนใดโดยเฉพาะ
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรื อเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแล้ ว
เรื่ องอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นต้ องบรรจุเป็ นวาระ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัท
สามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้ อย่างเหมาะสม
เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้
เรื่ องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริ ษัท กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้ า

ข้ อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษั ท ซึง่
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
5.1) มีคณ
ุ สมบัตถิ กู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของ
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้ อบังคับบริ ษัท
- หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
5.2) มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์แก่การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและมีประวัติทางานที่ดี
5.3) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการของหน่วยงาน
5.4) เป็ นผู้มีความสนใจในกิจการของบริ ษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ บริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ ไม่กระทาการใด
อันมีลกั ษณะเป็ นการเข้ าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ ในบริ ษัทในลักษณะที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์ของ
บริ ษัท หรื อเอื ้อประโยชน์ใหบุคคล หรื อนิติบคุ คลใดๆ ไม่วา่ จะทาเพื่อผลประโยชน์ตอนเองหรื อผู้อื่น
5.5) ดารงตาแหน่งกรรมการในนิติบคุ คลอื่นไม่เกิน 3 แห่ง
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ข้ อ 6. ขัน้ ตอน/วิธีการพิจารณา
6.1) การเสนอวาระการประชุม
(1) ต้ องเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.
(2) ต้ องจัดทาหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจ าปี 2561” (แบบ ก.) พร้ อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ ยวข้ องอย่า ง
ครบถ้ วนสมบูรณ์
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3. รวมกันเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มลงในฉบับเดียวร่ วมกันคือ “แบบเสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561” (แบบ ก.) พร้ อมทังลงรายมื
้
อชื่อ
ทุกรายอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ตามที่กาหนด แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันนาส่งบริ ษัท
(4) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รวบรวม/กลัน่ กรองข้ อมูลตามหลักในเบื ้องต้ น ก่อนรวบรวมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดของ
วาระการประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ทังนี
้ ้มติของคณะกรรมการบริ ษัท ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
(5) เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
สาหรับเรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะแจ้ งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครัง้ นันพร้
้ อมชี ้แจงเหตุผลต่อไป
6.2) การเสนอชื่อกรรมการ
(1) ต้ องเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3.
(2) ต้ องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561” (แบบ ข.) และ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ”
(แบบ ค.) พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์
(3) กรณีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3. รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มฉบับเดียวร่ วมกัน คือ “แบบเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561”
(แบบ ข.) พร้ อมทังลงรายมื
้
อชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
ครบถ้ วนและสมบูรณ์ตามที่กาหนด และรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันนาส่งบริ ษัท

3/4

(4) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความถูกต้ อง ครบถ้ วนของข้ อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ และดาเนินการตามขัน้ ตอนของบริ ษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
(5) บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตัง้
กรรมการพร้ อมความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ ส าหรั บ บุค คลที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจ าก
คณะกรรมการบริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมชีแ้ จงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
(6) คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิ จ ารณาข้ อ เสนอของผู้ถื อ หุ้น ตามความเหมาะสม โดยค าวิ นิ จ ฉัย ของ
คณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นที่สิ ้นสุด
ข้ อ 7. ช่ องทางการรับเรื่องที่ผ้ ถู อื หุ้นเสนอ
7.1) จัดส่งต้ นฉบับ “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561” (แบบ ก.)
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561”
(แบบ ข.) “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) และ สาเนา
อนุมตั ิเอกสารหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยวิธีสง่ ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริ ษัทภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่
ทาการไปรณีย์ปลายทางเป็ นสาคัญ) โดยส่งไปที่
กรุณาส่ง
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน้ 32
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

7.2)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ เลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 0-2273-8333
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แบบ ก.
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
1. ข้ าพเจ้ า (ระบุชื่อ-นามสกุล)……………………………………………………………………………………….....
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นจานวน .....................................................หุ้น
ณ วันที่………………………………………………………….ทะเบียนหุ้นเลขที…
่ ……………………………………………..
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ...............................................อีเมลล์...............................................
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังนี ้
2.1 ข้ อเสนอเพื่อพิจารณา คือ.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์ หรื อเหตุผล คือ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.2 ข้ อเสนอเพื่อทราบ คือ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โดยมีวตั ถุประสงค์ หรื อเหตุผล คือ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน...................................แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น เอกสารประกอบทังหมดมี
้
ความถูกต้ องเป็ นจริ งทุก
ประการ และยินยอมให้ บริ ษัท เปิ ดเผยข้ อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็ นหลักฐานข้ า พเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่..................................................................................
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แบบ ก.
หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นต้ องแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
2.1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
2.2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของกร รมการผู้มี
อานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบข้ อเสนอนี ้พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณี ผ้ ถู ื อหุ้นหลายรายเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561” (แบบ ก.) ลงในแบบฟอร์ มฉบับเดียวร่ วมกัน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อทุกรายและแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ตามที่กาหนด แล้ วรวบรวมเป็ นชุด
เดียวกันนาส่งบริ ษัท
4. กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น รายเดีย วหรื อ หลายรายเสนอวาระการประชุม ล่ว งหน้ า มากกว่า 1 วาระ ผู้ถื อหุ้น จะต้ อ งจัด ท า
(แบบ ก.) 1 แบบ ต่อการเสนอวาระการประชุม 1 วาระ
5. เอกสารการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
6. ข้ อมูล และ/หรื อ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
-

บริ ษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อ ไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้ วน

-

นาส่งบริ ษัท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทางเป็ นสาคัญ
กรุณาส่ง
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน้ 32
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า สาหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561)
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แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
1. ข้ าพเจ้ า (ระบุชื่อ-นามสกุล)……………………………………………………………………………………….....
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นจานวน .....................................................หุ้น
ณ วันที่………………………………………………………….ทะเบียนหุ้นเลขที…
่ ……………………………………………..
ที่อยู.่ ...............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ...............................................อีเมลล์...............................................
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................
อายุ..............ปี เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และได้ แนบ “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการ
ทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวนทังสิ
้ ้น..................แผ่น โดยบุคคล
ดังกล่าวให้ ความยินยอมและรับรองว่าข้ อความที่แจ้ งไว้ ใน “แบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ”
(แบบ ค.) มีความถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความใน แบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบการ
พิจารณาทังหมดมี
้
ความถูกต้ อง เป็ นจริ งทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัท เปิ ดเผยข้ อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพือ่
เป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่..................................................................................
3. ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................ยินยอม
ให้ เสนอชื่อข้ าพเจ้ าตามข้ อ 2. ข้ างต้ น และรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท
และรับรองได้ วา่ ข้ อความในแบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและเอกสารทังหมดถู
้
กต้ อง
ทุกประการรวมทังยอมรั
้
บการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่..................................................................................

1/2

แบบ ข.
หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นต้ องแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อ บริ ษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2. เอกสารการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
2.1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
2.2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของกร รมการผู้มี
อานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบข้ อเสนอนี ้พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. กรณี ผ้ ถู ื อหุ้นหลายรายเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561” (แบบ ก.) ลงในแบบฟอร์ มฉบับเดียวร่ วมกัน พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อทุกรายและแนบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ตามที่กาหนด แล้ วรวบรวมเป็ นชุด
เดียวกันนาส่งบริ ษัท
4. กรณีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ ามากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดทา
(แบบ ก.) 1 แบบ ต่อการเสนอวาระการประชุม 1 วาระ
5. เอกสารการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
6. ข้ อมูล และ/หรื อ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
-

บริ ษัทจะไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อ ไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้ วน

-

นาส่งบริ ษัท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ปลายทางเป็ นสาคัญ
กรุณาส่ง
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ส เอ ชัน้ 32
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
(เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า สาหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561)
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แบบ ค.
แบบข้ อมูลของบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)....………………………………………………………………………………………...................
(ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………….................
2. วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................................ปั จจุบนั อายุ....................................ปี สัญชาติ...................................
(โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน)
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที…
่ …………………………………ถนน....………….............................ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย............................
โทรศัพท. (บ้ าน/ที่ทางาน).............................................โทรสาร.........................................อีเมลล.....................................
4. สถานภาพ ( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่าร้ าง
(1) คูส่ มรสชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................
(2) มีบตุ ร.....................................คน ดังนี ้
2.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)....…………………………………………………………………………………….......
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………..………………………….................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................................................................................................
สถานที่ทางาน.............................................................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................................................................
2.2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)....…………………………………………………………………………………….......
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………..………………………….................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................................................................................................
สถานที่ทางาน.............................................................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................................................................
2.3 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)....…………………………………………………………………………………….......
(ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………..………………………….................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................................................................................................
สถานที่ทางาน.............................................................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................................................................

1/4

แบบ ค.
5. คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
ชื่อสถานบัน
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
..................................................................... .......................................................................
..................................................................... .......................................................................
..................................................................... .......................................................................

ปี ที่สาเร็ จ
.............................
.............................
.............................

6. ประสบการณ.ในการทางานจนถึงปั จจุบนั
ชื่อสถานที่ทางาน
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

ตาแหน่ง
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

ช่วงเวลา
.............................
.............................
.............................

7. หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมนาที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
สถาบันที่จดั หลักสูตร
..................................................................... .......................................................................
..................................................................... .......................................................................
..................................................................... .......................................................................

ปี ทีเ่ ข้ าร่วม
.............................
.............................
.............................

8. การถือหุ้นในบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ณ วันที่…………………....…………. (วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น...................................................................................................หุ้น
นอกจากนัน้ คูส่ มรส ถือหุ้น....................................................................................................หุ้น
บุตร (1)………………………………………………………ถือหุ้น...........................................หุ้น
(2) ………………………………………………………ถือหุ้น...........................................หุ้น
(3) ………………………………………………………ถือหุ้น...........................................หุ้น
9. ความสัมพันธ.ทางครอบครัวกับผู้บริ หารบริ ษัท ดังนี ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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10. ประวัตกิ ารฟ้ องร้ องหรื อถูกฟ้ องร้ องดาเนินคดี (เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
11. การมีสว่ นได้ สว่ นเสียทางตรงและทางอ้ อมในบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การถือหุ้น หรื อเข้ า
ร่ วมเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท (โปรดระบุรายละเอียด)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
12. วิสยั ทัศน.ในการบริ หารกิจการของบริ ษัท
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
13. วิสยั ทัศน.เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
14. ข้ อมูลอื่นที่สาคัญที่จะเป็ นประโยชน.ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ....................................................................ผู้ถือหุ้นทุกราย
(
)
วันที่........................................................................
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ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อ
ให้ เข้ ารับการพิจารณาเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ขอรับรองว่ ารายละเอียด
ในแบบประวัติข้างต้ นนี ้ถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ...................................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(
)
วันที่........................................................................
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