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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที�  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

 
แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 ล่วงหน้า 

(Form to propose agenda for ���7 Annual General Meeting of Shareholders in advance) 
 

ขา้พเจา้   เลขที�บตัรประชาชน   
Name ID No./Passport No. 

ที�อยู ่  
Address 

โทรศพัท ์  โทรสาร   อีเมล   
Telephone  Facsimile  Email 

จาํนวนหุน้ AH    หุน้ ระยะเวลาที�ถือครอง    ปี  
Holding AH of  share(s) Period of shareholding  year(s) 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดงันี�  
I would like to propose the following agenda item 

      
      

วตัถุประสงค:์  เพื�อทราบ  เพื�อพิจารณา  เพื�ออนุมติั 
Objective:  For information  For consideration  For Approval 

เหตผุลที�เสนอ / ประโยชนที์�คาดวา่บริษทัจะไดรั้บ (โปรดแนบเอกสารประกอบ ถ้ามี) 
Reasons / Benefits to the Company (Please attach the supporting documents if any) 

     
     
     

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้ หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ�มเติมที�แนบมา
พร้อมกนันี�  ถูกตอ้งทุกประการ และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวไดใ้นกรณีที�มีความจาํเป็น 

I certify that all information I have provided in this form including evidence of shares held and supporting 
documents are true and correct. I hereby consent that the Company may disclose the attached information or evidence if the 
Company deems it necessary. 

  
 
 ลงนาม    ผูเ้สนอ 
 Signed   Proposer 
 วนัที�   
 Date 
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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที�  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

 
เอกสาร / หลกัฐานประกอบการพจิารณา (Documents required) 
 
1. หลกัฐานการแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification) 

ประเภทผู้ถอืหุ้น (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 

(Individual) 

สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีที�

เป็นชาวต่างชาติ) ที�ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

A signed copy of identification card/passport (in case 

of foreigner) must be enclosed. 

สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง หรือหนงัสือ

รับรองจากนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์หรือบริษทั ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

A signed copy of share certificate or a copy of 

certificate of shares held issued by securities companies 

or Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

นิตบุิคคล 

(Juristic person) 

สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลที�ลงนามโดยกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) และสาํเนา

บตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามดงักล่าวที�ลง

นามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

A copy of the company’s affidavit signed by authorized 

director(s) and affix with the company’s seal, and a 

copy of identification card/passport (in case of 

foreigner) of authorized director(s) must be enclosed. 

สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยกรรมการ

ผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) หรือ

หนงัสือรับรองจากนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์หรือบริษทั

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

A copy of share certificate signed by authorized 

director(s) and affix with the company’s seal, or a copy 

of certificate of shares held issued by securities 

companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd. 

หมายเหตุ (Remark):  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ หรือนามสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวที�ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

 (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. ขอ้กาํหนดเพิ�มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional conditions for proposal) 

กรณทีี� � 

(Case 1) 

ผูถ้ือหุน้หลายคนรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ใหผู้ถ้ือหุน้ทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี�คนละ � ใบ พร้อม

ลงนาม จากนั�นรวบรวมเป็นชุดเดียวกนั และนาํส่งบริษทั 

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. 

กรณทีี� � 

(Case 2) 

ผูถ้ือหุน้คนเดียวหรือหลายคนประสงคที์�จะเสนอมากกวา่ 

� วาระ ใหผู้ถ้ือหุน้จดัทาํแบบฟอร์ม � ชุดต่อ � วาระ 

In case the shareholder(s) wishes to propose more than 

one agenda, form must be filled separately for each 

particular agenda. 

 
3. บริษทัจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที�ผูถื้อหุ้นเสนอ ในกรณีที�พบวา่ขอ้มูล และ/หรือ เอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่

ถูกตอ้ง หรือบริษทัไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้รวมทั�งกรณีที�ผูถื้อหุน้มีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามที�กาํหนด 
(The company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect, 
or the shareholders cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 


