
เรื�อง การเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม และ  

การเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

เป็นการล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให ้
บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ�มวาระการประชุม 
และ เสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  
 

1. สดัส่วนการถือหุน้ขั�นตํ �าของผูถื้อหุน้ที�จะเสนอเรื�องเขา้เป็นวาระการประชุมหรือชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ  
 ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที�ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียง อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 4 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมด

ของบริษัทฯ แต่จะเป็นสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้ 

2. รายละเอียดของขอ้มูลประกอบเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอ 
 ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ที�ประสงคจ์ะเสนอเรื�องเขา้เป็นวาระการประชุมหรือชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติั

เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โปรดกรอกขอ้มลูใน “แบบฟอรม์การขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุ
เขา้เป็นวาระการประชุม หรือ ชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2565” พรอ้มคาํรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลที�ใหม้า 

3. ระยะเวลาในการเสนอเรื�อง 
 วนัที� 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 

4. วิธีการเสนอเรื�องหรือชื�อบุคคล 
 ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ตอ้งนําเสนอเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยการจดัทาํเป็นหนังสือพรอ้มขอ้มูล 

ที�กาํหนดในขอ้ 2 และแนบเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั หรือ  
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น แสดงจาํนวนหุน้ที�ถือ หรือ สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และนําส่งมายงับริษัทฯ 
โดยจดหมายลงทะเบียน มายงั 

   ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์
   บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
   เลขที� 18  อาคารทรูทาวเวอร ์ชั�น 15   
   ถนนรชัดาภิเษก  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
      กรุงเทพฯ 10310 

โดย บริษัทฯ จะรบัเฉพาะเรื�องที�มาถึงบริษัทฯ ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เท่านั�น 
  

ทั�งนี�  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที�จะนําเสนอเฉพาะเรื�องที�คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้โดยรวม และเป็นไปตามที�กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 



หน้า 1  

 แบบฟอรม์  

การขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม หรือ ชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 

 

 

วนัที� ........................................................................................................ 

ชื�อ-นามสกุลของผูเ้สนอ ....................................................................................................... 

ที�อยู ่ ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

โทรศพัท ์ ........................................................................................................ 

โทรสาร ........................................................................................................ 

จาํนวนหุน้ TRUE ที�ถือครอง ....................................... หุน้ ณ วนัที� ............................................ 
 

วาระที�ขอเสนอ ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 

วตัถุประสงค ์ (เพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือ เพื�อพิจารณา) ................................... 

 ........................................................................................................ 
 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 
 (หากเป็นการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ โปรดกรอกขอ้มูล 
  รายละเอียดในหนา้ 2-3 ดว้ย) 
 

ขอ้มูลอื�นที�จาํเป็นต่อการตดัสินใจ ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 

 ........................................................................................................ 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูขา้งตน้ 
 
 
 (ลงชื�อ) ................................................................... ผูถื้อหุน้ 
            ( ) 



หน้า 2  

  
 

 
ขอ้มูลของบุคคลที�เสนอชื�อเพื�อเขา้รบัการพิจารณาและคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
 

1. ชื�อ-นามสกุล               

    สญัชาติ          

    วนั/เดือน/ปีเกิด        อายุ   ปี 
 

2. ที�อยู ่และ             

 หมายเลขโทรศพัท ์           

              
 

3. จาํนวนหุน้ TRUE ที�ถือครอง      หุน้ ณ วนัที�     
 

4. อาชีพ / สถานที�ทาํงานปัจจุบนั          
 

5. วุฒิการศึกษา 
  ปี สถาบนัการศึกษา 

                               

                               
 

6. ประวติัการทาํงาน 
 ปี บริษัท/หน่วยงาน 

                               

                               

                                  

                              

   

7. สถานภาพการสมรส 

    ชื�อคู่สมรส            ถือหุน้จาํนวน    หุน้  

    ชื�อบุตร          อายุ    ปี ถือหุน้จาํนวน    หุน้  

                  อายุ    ปี ถือหุน้จาํนวน    หุน้  

              อายุ    ปี ถือหุน้จาํนวน     หุน้  
 

 

รูปถ่าย 



หน้า 3  

8.  การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที�เกี�ยวขอ้ง ของ
บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (ในกรณีที�มีส่วนไดเ้สียโดยตรง หรือ โดยออ้ม โปรดระบุ
ลกัษณะของกิจกรรม และ ลกัษณะส่วนไดเ้สียพรอ้มจาํนวนเงินของผลไดผ้ลเสียโดยชดัแจง้) 

                  

                  

                  
 
9. การถือหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวขอ้ง ของบริษัท ทร ู
     คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (ในกรณีที�มีการถือหุน้โปรดระบุชื�อบริษัท จาํนวนหุน้ที�ถือ  คิดเป็น
 รอ้ยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที�ถือหุน้ว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที� 
 เกี�ยวขอ้งกัน หรือในกรณีที�เป็นกรรมการร่วมโปรดระบุชื�อบริษัท และ สถานภาพของบริษัทที� 
 เขา้ร่วมเป็นกรรมการวา่เป็นบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทที�เกี�ยวขอ้งกนั) 

                  

                  

                  

                  
 
10.การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที�ประกอบกิจการ

อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
(โปรดระบุชื�อหา้งหุน้ส่วน/ชื�อบริษัท จํานวนหุน้ที� ถือ คิดเป็นรอ้ยละของทุนจดทะเบียน และ
ประเภทธุรกิจที�ดาํเนินการ) 

                  

                  

                  

                  
 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูขา้งตน้ 
 
 
 
 (ลงชื�อ) ................................................................... ผูถื้อหุน้ 
            ( ) 

หมายเหตุ  บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมตามที�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
 และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดเท่านั�น 


	   ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ 
	ข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
	  ปี สถาบันการศึกษา 


