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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้หุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้ง         

เป็นกรรมการ  ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท ทเวนตี ้โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 1  วัตถปุระสงค์ 

บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ให้ความส าคญักบัสิทธิของผูถื้อหุ้นและการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทั
จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและกลัน่กรอง
เร่ืองดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและกลัน่กรองบุคคลดงักล่าวเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือให้กรรมการ
ของบริษทัเป็นผูท่ี้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษทัสามารถปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

ข้อ 2  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ซ่ึงอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั ณ วนัท่ีมีการน าเสนอวาระ 

ข้อ 3  การเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุวาระการประชุม 

 3.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ขา้งตน้ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไดโ้ดยกรอก 
แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 (เอกสารแนบ 1) และลงลายมือ
ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตวัตน หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบท่ี เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) โดยจัดส่งมายังบริษัทภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี  

- Email : secretary@24con-supply.com 

- ทางไปรษณียล์งทะเบียน ถึง 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ 
ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามข้อ 2 ได้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม       
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือและแนบหลกัฐานแสดงตวัตนและแสดงหลกัฐานการถือหุ้น ทั้งน้ี ให้กรอกช่ือผูถื้อหุ้นรายหน่ึง
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ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อ     
กบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

 3.2 เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีเป็นวาระการประชุมในการประชุมดงักล่าว 

(1) เร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษทั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือ นโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เวน้แต่เป็นการเสนอให้แกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั หรือทบทวนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

(2) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และบริษทัไดด้ าเนินการก าหนดเป็น
วาระการประชุมแลว้ 

(3) เร่ืองใดๆ ซ่ึงตามกฎหมายแลว้ มิไดอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ท่ีของท่ีกประชุมผูถื้อหุ้น 
(4) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนือวตัถุประสงคอ์ านาจท่ีซ่ึงบริษทัจะด าเนินการได ้
(5) เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเคยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผา่นมา และไดรั้บมติสนบัสนุน

ดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยท่ีขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้นยงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 

(6) เร่ืองท่ีให้ขอ้มูลประกอบ และ/หรือ เอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ หรือมีขอ้ความท่ีไม่ตรงกบั
ความเป็นจริง หรือมีขอ้เสนอท่ีคลุมเครือ โดยไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุ้นท่ีเสนอให้แกไ้ขได ้หรือเสนอมาไม่
ทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(7) เร่ืองท่ีเป็นงานประจ างาน (Routine) หรือเป็นอ านาจการบริหารจดัการของบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อถือหุ้นโดยรวม 

(8) เร่ืองท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั 

3.3 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอมา เม่ือคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบกับเร่ือง
ดงักล่าวแลว้ จะเป็นบรรจุเป็นวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระการประชุมท่ีเสนอ
โดยผูถื้อหุ้น ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธการบรรจุ         
เร่ืองดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบ 

ข้อ 4  การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4.1 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 2 ขา้งตน้ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการไดโ้ดยกรอก 
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ ง เป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2566” ตาม                
(เอกสารแนบ 2) และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พร้อมแนบหลกัฐานแสดงตวัตนและหลกัฐานของผูถื้อหุ้นดงักล่าว และตอ้ง
ให้บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลงนามยินยอม และรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ย พร้อม
แนบประวติัการศึกษาขอ้มูลท่ีส าคญัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ตลอดจนเอกสารประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษทั (ถา้มี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 
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- Email : secretary@24con-supply.com 
- ทางไปรษณียล์งทะเบียน ถึง 

เลขานุการบริษทั 
บริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น9 ห้อง901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 2 ไดส้นเอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายลงลายมือช่ือและแนบหลกัฐานแสงดตวัตนและหลกัฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งน้ี ให้กรอกช่ือผูถื้อหุ้นรายหน่ึง
ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกบั
ผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

4.2 บคุคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการตอ้งมีคุณคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัน้ี 
(1) เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  กฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั 

(2) เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวติการท างานท่ีดี 
(3) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในธุรกิจวิศวกรรมงานระบบ 

หรือในดา้นบญัชี การเงิน หรือในดา้นอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
(4) สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น

หรือเหตุสุดวิสัย 
(5) คุณสมบติัอ่ืนใดท่ีอาจก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและความเหมาะสม ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลง

ไปในภายหลงั 
4.3 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและ

กลัน่กรองคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในเบ้ืองตน้ ดว้ยการพิจารณาจากเอกสารประกอบท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของ
บุคคลดงักล่าว ในการคดัเลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ส าหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป  

4.4 ภายหลงัจากคณะกรรมการเห็นชอบต่อบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริษทั
จะน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดงักล่าวเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป ส าหรับบุคคลท่ี
ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้เหตุผลแห่งการปฏิเสธดงักล่าวไวใ้นหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบ 

4.5 คณะกรรมการบริษทัอาจไม่รับพิจารณาท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) การเสอนช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
(2) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไม่มีคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 4.2 
(3) เอกสารประกอบท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของบคุคลดงักล่าวส าหรับใชเ้พ่ือประกอบการพิจารณานั้น ไม่ครบถว้น

หรือจดัส่งมาล่าชา้ 
(4) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือปฏิเสธในการให้ความยินยอมส าหรับการเสนอช่ือตนเป็นกรรมการของบริษทั 
(5) บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือด ารงต าแหน่งากรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า  5 บริษทัขึ้นไป ซ่ึงอาจ

ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(6) กรณีอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
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เอกสารแนบ 1 

แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดย ณ วนัท่ี……………………………... 

ถือหุ้นจ านวน …………………………………หุ้น คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ……….ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี…………………… ถนน ………………………………………….. ต าบล/แขวง……………………………………. 

อ าเภอ/เขต………………………………………………………………………. จงัหวดั ……………………………………….. 

หมายเลขโทรศพัทมื์อ………………………………………………………… หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน……………….. 

E-mail (ถา้มี)…………………………………………………………………… 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วตัถุประสงค ์      ☐ เพื่อทราบ  ☐ เพื่อพิจารณา   ☐ เพื่ออนุมติั 

โดยมีสรุปสาระส าคญั เหตผุล ความจ าเป็น และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดงัน้ี……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ซ่ึงมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งไวแ้ลว้ทุกหนา้ จ านวน…………………………………แผน่ 

(3) ขา้พเจา้มอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ………………………………………………………………………… 
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทัตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.1 วรรค 2      

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฉบบัน้ี หลกัฐานแสดงตวัตน หลกัฐาน
แสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบต่าง ๆ มีความถูกตอ้งครบถว้นทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี ขา้พเจา้จึงไดล้ง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
            
…………………..………………………..                                 

ผูถื้อหุ้น 

   (……………………………………… )  
  วนัท่ี ………………………………….. 
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หมายเหตุ  

1. หลกัฐานแสดงตวัตนไดแ้ก่ 
(1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง        

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทบัขอ้มูลการนบัถือศาสนา  บน
ส าเนาของเอกสารเหล่านั้น เน่ืองจากบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไม่จ าเป็นส าหรับการใชแ้สดงตวัตนของผูถื้อหุ้น 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุ
เป็นวาระการประชุม ส าหรับการประขุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยขอให้กรรมการผูอ้  านาจลงนาม
ดงักล่าวใชป้ากกาทึบขีดทบัขอ้มูลการนบัถือศาสนาบนส าเนาบตัรของเอกสารเหล่านั้น เน่ืองจากบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บ
ขอ้มูลดงักล่าวและขอ้มูลดงักล่าวไม่จ าเป็นส าหรับการใชแ้สดงตวัตนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

(3) หลกัฐานอื่น (ถา้มี) 
2. หลกัฐานแสดงการถือหุ้นไดแ้ก่ 

(1) หนังสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) หลกัฐานอื่น (ถา้มี) 
3. แบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ  

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอใน
การพิจารณาตามหลกัเกณฑ ์

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบเสนอเร่ือง
เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และ
ตอ้งกรอกช่ือผูถื้อหุ้นรายหน่ึงซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อ
หุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 3.1 วรรค 2 แลว้จึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพื่อ
จดัส่งมายงับริษทั 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เร่ือง/วาระ ผูถื้อหุ้นตอ้ง
จัดท าแบบเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี แต่ละเร่ือง/วาระ แยกจากกนั            
( 1 แบบ ต่อ 1เร่ือง/วาระ) และลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้นทุกรายในทุกแบบ 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานแสดงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

7. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
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 เอกสารแนบ 2 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

(1) ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/นางสาว/อื่นๆ)……………………………………………………………………….. 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทเวนต้ี โฟร์ คอน แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) โดย ณ วนัท่ี ………………………………………… 
ถือหุ้นจ านวนหุ้น……………………………หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ…………...ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
ท่ีอยูเ่ลขท่ี………………………ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง………………………………………. 
อ าเภอ/เขต………………………………จงัหวดั……………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………………... 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ………………………………………………….หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน…………………….. 
E-mail (ถา้มี)…………………………………………………………………………………………………….………………… 

(2) ขา้พเจา้มีความประสงคเ์สนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ……………………………………………….. 

อายุ…………ปี เป็นกรรมการของบริษทั ☐ กรรมการอิสระ ☐ กรรมการ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑ์ขอ้ 4.2 โดยไดแ้นบเอกสารประกอบท่ีแสดงถึงคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน (5 ปียอ้นหลงั) ขอ้มูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษทั และความสัมพนัธ์กบักรรมการ 
ผู ้บ ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู ้มีอ  านาจควบคุม (ถ้ามี )  ท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า 
จ านวน……………………………….แผน่ 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ………………………………………………………. 
เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ในการติดต่อกบับริษทัโดยหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 วรรค 2 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้ความในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี หลกัฐานแสดงตวัตน หลกัฐานการถือครองหุ้น และเอกสารประกอบต่างๆมีความถูกตอ้งครบถว้น
ทุกประการ เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

            

…………………..………………………..                                 
ผูถื้อหุ้น 

   (……………………………………… )  
  วนัท่ี ………………………………….. 

(4) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว / อื่นๆ……………………………………………………………….
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทัตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถว้นถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลและเอกสารของข้าพเจา้ และจะปฏิบติั
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

            
…………………..………………………..                                 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
   (……………………………………… )  
  วนัท่ี ………………………………….. 
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หมายเหตุ  
1. หลกัฐานแสดงตวัตนไดแ้ก่ 

(1) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทบัขอ้มูลการนับถือศาสนาบนส าเนาของ
เอกสารเหล่านั้น เน่ืองจากบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไม่จ าเป็นส าหรับการใชแ้สดงตวัตนของผูถื้อหุ้น 

(2) กรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในแบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม ส าหรับการประขุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผูอ้  านาจลงนาม
ดงักล่าวใชป้ากกาทึบขีดทบัขอ้มูลการนบัถือศาสนาบนส าเนาบตัรของเอกสารเหล่านั้น เน่ืองจากบริษทัไม่ประสงคจ์ะจดัเก็บ
ขอ้มูลดงักล่าวและขอ้มูลดงักล่าวไม่จ าเป็นส าหรับการใชแ้สดงตวัตนของกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

(3) หลกัฐานอืน่ (ถา้มี) 
2. หลกัฐานแสดงการถือหุ้นไดแ้ก่ 

(1) หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอื่นจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) หลกัฐานอื่น (ถา้มี) 
3. หลกัฐานบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน (5 ปียอ้นหลงั) ขอ้มูล

การฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษทั และความสัมพนัธ์กบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุม (ถา้มี) 

4. แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบบัน้ี พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ 
จะตอ้งส่งถึงบริษัทภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบ แบบเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบบัน้ี และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย และตอ้งกรอกช่ือผูถื้อหุ้นรายหน่ึงซ่ึง
ผูถื้อหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผูรั้บการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการท่ีบริษทัติดต่อกบัผูถื้อหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกบัผูถื้อ
หุ้นทุกรายท่ีลงลายมือช่ือตามหลกัเกณฑข์อ้ 4.1 วรรค 2 แลว้จึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกนัเพื่อจดัส่งมายงับริษทั 

6. ในกรณีผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายช่ือ ผูถื้อหุ้นตอ้งจดัท าแบบเสนอ 
ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการแต่ละรายช่ือแยกจากกนั (1 แบบ ต่อ 1 รายช่ือ) และลงลายมือช่ือผูถื้อหุ้นทุก
รายในทุกแบบ  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีการแกไ้ขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานแสดงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

8. บริษทัจะตดัสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือมีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 
 


