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แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วันที่......................เดือน.................................................พ.ศ.............................
1.ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั /อื่นๆ) และนามสกุล ............................................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน..................................................... วัน เดือน ปี เกิด...................................... อายุ.............................ปี
ที่อยูป่ ัจจุบนั /ที่ติดต่อได้
เลขที่................................................................... หมู่บา้ น/อาคาร ......................................................................................
หมู่ที่................................................................... ตรอก/ซอย...............................................................................................
ถนน.................................................................... ตาบล/แขวง.............................................................................................
อาเภอ/เขต........................................................... จังหวัด.....................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................... ประเทศ....................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)..................................................................โทรสาร(ถ้ามี)...................................................................
อีเมล์.................................................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ่างประเทศ (กรณี บุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย ให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. จานวนหุน้ ที่ถือครอง : .......................................................หุน้ ข้อมูล ณ วันที่.................................................................
3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ดังนี้
วาระที่
เหตุผลและความจาเป็ น
1

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2

3

โดยได้แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาที่ได้ลงชื่อรับรองถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน .................................. แผ่น
แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า สาหรั บการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
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4. เอกสารหลักฐานที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2561
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2 หลักฐานการแสดงตน ได้แก่
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผ้ถู อื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสาเนาบัตรประชาชน
หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิม่ เติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.................................................................................ผูถ้ ือหุน้
(.................................................................................)
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Form Agenda Proposal in Advance Form of the 2018 APCS Annual General Meeting of Shareholders
Date.......................................................................................
1.Personal Data:
Name (Mr./Mr./Miss/Company/Other) and Surname ...........................................................................................................
Identification Card No.......................................................... Date of Birth....................................................... Age......................year
Present Address
No ...................................................................... Village name/Building name ..................................................................
Moo ................................................................... Soi ...........................................................................................................
Road .................................................................. Sub-district ..............................................................................................
District ............................................................... Province ...................................................................................................
Postal Code ........................................................ Country ....................................................................................................
Tel ...................................................................... Fax ............................................................................................................
E-mail .....................................................................................................................................................................................
Overseas Address (in case of the shareholder is not a Thai citizen)
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. Amount of Share: ...................................................................................share Date ........................................................................
3. I would like to propose the agenda of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders as follows :
Agenda
Reasons
More Information (if any)
1

2

3

And have the documents supporting the above proposal ............................ pages in total
Form Agenda Proposal in Advance Form of the 2018 APCS Annual General Meeting of Shareholders
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4. Documents must be attached with the Form Agenda Proposal in Advance Form of the 2018 APCS Annual General Meeting of
Shareholders as follows:
4.1 The evidence of shares held as of the nomination date, such as certified true copy of share certificate or the certificate of shares
held from Security Company or any other certificates from the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository
Co., Ltd.
4.2 A shareholder must enclose the following evidences
If a shareholder is an individual, a certified true copy of identification card/ passport (incase of non-Thai nationality)
must be enclosed.
If a shareholder is a juristic person, a copy of the company's affidavit and copy of identification card/
passport (in case of non-Thai nationality) of authorized directors must be enclosed and certified true copies by such
directors.
5. Certification
I certify that all statement given in this information are true and complete and, hereby, allow the Company to disclose
the above information and document.

Signature ................................................................................. Shareholder
(.................................................................................)
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