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แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

 
1. ขอมูลทั่วไป  

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ (ระบุ) /นามสกุล) : ……………………………………………………..  
ที่อยูปจจุบัน ที่ติดตอได  
เลขท่ี ………………………………….. หมูบาน /อาคาร...............................................................  
หมูที่ ………………………………….. ตรอก /ซอย.....................................................................  
ถนน ………………………………….. ตําบล /แขวง...................................................................  
อําเภอ / เขต.……………………….….. จังหวัด...........................................................................  
รหัสไปรษณีย..……………………….. ประเทศ..........................................................................  
โทรศัพท……………………... โทรสาร....................................โทรศัพทมือถือ..............................  
E-mail……………………………………………………………..……………………………  
ที่อยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ) 

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

...................................................................................................................................................................  
2. จํานวนหุนทีถื่อครอง.............................................................................................................................  

3. เรื่องทีเ่สนอ……………………………………………………………………………………….......  
วัตถุประสงค : [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่ออนุมัติ  
รายละเอียด...................................................................................................................................  

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

..................................................................................................................................................................  
[ ] มีเอกสารประกอบ     [ ] ไมมีเอกสารประกอบ  

4. เอกสารหลักฐานท่ีผูถือหุนตองแนบพรอมขอเสนอชื่อบุคคล  
4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับ
ฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
และกรณีผูถือหุนเปนนิติ บุคคลตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลง
นามท่ีไดลงช่ือในแบบขอเสนอนี ้พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

หมายเหตุ ใหแนบหลักฐานตามขอ 4.1 และ 4.2 มาใหครบ  
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5. คํารับรอง  

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกตองครบถวน และยินยอมให
บริษัทฯ เปดเผยขอมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน ลงช่ือ........................................................ผูถือหุน 
       (.............................................)                               (.............................................)  

 


