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ใบขอเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 (Agenda Proposal Form  for 2016 Annual General Meeting of Shareholders)

 ข้าพเจ้า (ผู้ เสนอ) ................................................................................................................................................. 
 Name (Proposer)

ที่อยู.่........................................................................................................................................................................ 
Address 

โทรศพัท์........................................... โทรสาร............................................ E-mail.............................................. 
Telephone Facsimile 

จ านวนห้นุท่ีถือ................................. ห้นุ 
Holding of        share(s) 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
(I would like to propose the following agenda item;) 

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

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

วัตถุประสงค์ (Objective):  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนมุตั ิ
(for information) (for consideration) (for approval)

เหตุผลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี) 
Reasons / Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)] 

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้น  หลกัฐานการถือหุ้น  และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกนันีถ้กูต้อง 
ทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

(I certify that all information in this form and supporting documents are correct. And, I consent to the disclosure of 

the attached information or evidence if the Company deems it necessary.) 

ลงนาม...................................................   ผู้ เสนอ 
Signed   Proposer 

วนัท่ี....................................................... 
Date 

แบบ ก

Form A 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพจิารณา  (Documentation  Required) 

1. หลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น  (Shareholder’s Identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 
(Individual)

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง          
(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

A signed copy of identification card/passport 

(in case of foreigner)  must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรอง
จากนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

A signed copy of share certificate or a copy of 

certificate of share held issued by securities 

companies or Thailand Securities Depository 

Co.,Ltd.) 

นิติบุคคล 
(Juristic person) 

ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้ มี
อ านาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)  และส าเนาบตัร
ประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ 
ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามดงักลา่วที่ลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

A copy of the company’s affidavit signed by 

authorized director and affix with the 

company’s seal, and a copy of identification 

card/passport (in case of foreigner) of 

authorized directors must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ  
ผู้ มีอ านาจลงนาม  พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)   หรือ
หนงัสือรับรองจากนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ หรือบริษัท           
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

A copy of share certificate signed by 

authorized director and affix with the 

company’s seal, or a copy of certificate of 

share held issued by securities companies or 

Thailand Securities Depository Co.,Ltd.) 

หมายเหต:ุ

(Note)

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ หรือนามสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วที่ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 
(If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those 

changes must be enclosed.) 

2. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมในการเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาเป็นวาระการประชมุ  (Additional condition for proposal)

กรณีที่ 1 
(Case 1) 

ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ         
ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนกรอกแบบฟอร์มนีค้นละ 1 ใบพร้อมลงนาม
จากนัน้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนัและน าสง่บริษัท 

In case a group of shareholders proposes 

agenda, each shareholder must separately fill 

in and sign this form as evidence. Then        the 

forms should be gathered into one set before 

submitting to the Company  

กรณีที่ 2 
(Case 2)

ผ้ถืูอห้นุคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่ีจะเสนอมากกว่า 1
 วาระ ให้ผ้ถืูอห้นุจดัท าแบบ ก 1 ชดุ ต่อ 1 วาระ  

In case the shareholder (s) wishes to propose 

more than one agenda, Form must be filled 

separately for each particular agenda. 

3. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาระเบียบวาระท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  ในกรณีท่ีพบว่าข้อมลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง
หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้  รวมทั�งกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามท่ีก าหนด
(The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or

the shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)




