
แบบฟอร์ม ก. / Form A 

แบบเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2561 / 

Proposal of Agenda for 2018 Annual General Meeting of Shareholders 

วนัท/ีDate ………………………………………………  

สว่นที 1 ขอ้มลูผูถื้อหุน้ทีสง่แบบฟอร์ม / Part 1 Shareholder’s Information  

ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั
...................................................................................................................................... 

(I/We……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………) 

ทยีู/่Address... ................................................................................................................ 

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

หมายเลขโทรศพัท์/Telephone No. ..................................................................... หมายเลข
โทรสาร/Fax No. ........................................................ 

อีเมล/Email.................................................................. จาํนวนหุน้ทถีอื/Number of Shares 
Owned....................................................หุ้น/Shares 

ขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยี (ถา้มี) 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

Conflict of interest information (if any) 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

ทงันี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารได้แนบเอกสารหลกัฐานของข้าพเจ้าตามทีระบุในส่วนที 3 มาพร้อมนี / 
I/We have enclosed my/our evidences as specified in Part 3 

สว่นที 2 เรืองทจีะเสนอ / Part 2 Proposal 

ขา้พเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจําปี  2561 ดงันี  / I/We would like to propose agenda for the 2018 Annual General 
Meeting of Shareholders as follow; 

หวัขอ้เรืองทเีสนอ/Subject 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

วตัถุประสงค์/Objective  

[ ] เพือทราบ/To acknowledge  

[ ] เพือพจิารณา/To consider  

[ ] เพืออนุมตั/ิTo approve 



รายละเอียดทีมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตดัสินใจ (อาทิ ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา) / 
Details of information for consideration (for example facts, reasons, issues) 

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

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

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

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

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

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

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

ขอ้มลูเพมิอนืทีผูถ้ือหุน้เห็นวา่จําเป็น/Other necessary information for the consideration in 
the view of the shareholder 

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

 ทงันี ไดแ้นบหนงัสือยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล สาํหรบัการอา้งองิขอ้มูลทีไมใ่ช่ขอ้มูลสาธารณะมา
ดว้ย และในการอา้งองิตวัเลขทางบญัชี เป็นตวัเลขทีมาจากงบการเงนิทีผ่านการรบัรองจากผู้สอบบญัชี / 
Enclosed, the consent of information owner for non-public information referencing. 
For the financial figure referencing, I/We certify that the reference figure is stated in 
certify financial statement. 

 ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้ความในแบบฟอร์มฉบบันี และเอกสารประกอบถูกตอ้งทุกประการ โดย
รบัรองว่าจะไม่เปิดเผยการเสนอชือต่อบุคคลใด และเพือเป็นหลกัฐานจึงได้ลงลายมือชือไว้เป็นสําคญั / 
I/We hereby certify that the information illustrated in this form and the supporting 
documents are accurate, and I/We shall not disclose the name of candidate to any 
person. I/we therefor affix my/our name(s) as evidence below. 

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

(............................................................)          

ผูถ้ือหุน้ทีเสนอวาระ / Shareholder who propose the agenda(s) 

สว่นที 3 เอกสารหลกัฐานของผูถ้ือหุ้นทีตอ้งแนบ / Part 3 Document of proposer to be 
enclosed with this form 

[ ] หลกัฐานการถือหุ้น  ไดแ้ก ่สาํเนา Statement จากบรษิทัหลกัทรพัย์ หรือหลกัฐานอนืจาบรษิทั ศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
หรือสําเนาใบหุ้นทีลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง / Prove of share ownership, for example, a 
copy of statement from a securities company or from Thailand Securities Depository 
Co., Ltd. or from the Stock Exchange or from custodian, or a certified copy of his/her 
share certificate; and 

[ ] หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่/ Proof of Identity as follow; 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว 
(สาํหรบัผูถ้ือหุ้นชาวตา่งชาต)ิ หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรือสาํเนา
ใบอนุญาตขบัข ีทยีงัไมห่มดอายุพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  



Individual shareholder  : a certified true and correct photocopy of valid identification 
card, or passport (in case of a foreigner), government officer identification card, state 
enterprise employee card or driver’s license, which is not invalid 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สําเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัล่าสุด พร้อมทงัสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนหรือหนงัสือเดนิทาง (สําหรบัผู้ถือหุน้ชาวตา่งชาต)ิ ทียงัไมห่มดอายุของกรรมการผูม้ีอาํนาจที
ลงชอืในแบบฟอร์มขอเสนอที พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

Juristic entity shareholder : a photocopy of the latest juristic entity’s Affidavit and 
certified true and correct by authorized director(s) of that juristic entity, together with 
a certified copy of ID card or passport (for a foreigner), which is not invalid, of the 
authorized director(s). 


