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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)       ทะเบียนเลขที่  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ลวงหนา 

(Form to propose agenda for 2020 Annual General Meeting of  
Shareholders in advance) 

 

ขาพเจา   เลขท่ีบัตรประชาชน   

Name ID No./Passport No. 

ท่ีอยู   

Address 

โทรศัพท   โทรสาร   อีเมล   

Telephone  Facsimile  Email 

จํานวนหุน AH    หุน ระยะเวลาท่ีถือครอง    ป  

Holding AH of  share(s) Period of shareholding  year(s) 

ขาพเจามีความประสงคจะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

I would like to propose the following agenda item 

      

      

วัตถุประสงค:  เพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมัติ 

Objective:  For information  For consideration  For Approval 

เหตุผลที่เสนอ / ประโยชนท่ีคาดวาบริษัทจะไดรับ (โปรดแนบเอกสารประกอบ ถามี) 

Reasons / Benefits to the Company (Please attach the supporting documents if any) 

     

     

     

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลของขาพเจาขางตน หลักฐานแสดงการถือหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีแนบมา

พรอมกันน้ี ถกูตองทุกประการ และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกลาวไดในกรณีท่ีมีความจําเปน 

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    ผูเสนอ 

 Signed   Proposer 

 วันท่ี   

 Date 
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เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documents required) 
1. หลักฐานการแสดงตนของผูถือหุน (Shareholder’s identification) 

ประเภทผูถือหุน (Type of shareholders) 

บุคคลธรรมดา 

(Individual) 

สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่

เปนชาวตางชาติ) ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

A signed copy of identification card/passport (in case 

of foreigner) must be enclosed. 

สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือหนังสือ

รบัรองจากนายหนาคาหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

A signed copy of share certificate or a copy of 

certificate of shares held issued by securities 

companies or Thailand Securities Depository Co., 

Ltd. 

นิติบุคคล 

(Juristic 

person) 

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผูมี

อํานาจลงนาม พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และสําเนา

บัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เปน

ชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามดังกลาวท่ีลง

นามรบัรองสําเนาถูกตอง 

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. 

สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมี

อํานาจลงนาม พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) หรอืหนังสือ

รับรองจากนายหนาคาหลักทรัพย หรือบริษัทศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

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. 

หมายเหต ุ(Remark):  ในกรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาว

ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาดวย 

 (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. ขอกําหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional conditions for proposal) 

กรณีที่ 1 

(Case 1) 

ผูถือหุนหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชมุ ให

ผูถือหุนทุกคนกรอกแบบฟอรมนี้คนละ 1 ใบ พรอมลงนาม 

จากนั้นรวบรวมเปนชุดเดียวกัน และนําสงบริษัท 

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) 

ผูถือหุนคนเดียวหรือหลายคนประสงคท่ีจะเสนอมากกวา 

1 วาระ ใหผูถือหุนจัดทําแบบฟอรม 1 ชุดตอ 1 วาระ 

In case the shareholder(s) wishes to propose more 

than one agenda, form must be filled separately for 

each particular agenda. 

 

3. บรษัิทจะไมพิจารณาระเบียบวาระท่ีผูถือหุนเสนอ ในกรณีท่ีพบวาขอมูล และ/หรือ เอกสารประกอบไมครบถวน ไมถูกตอง 

หรอืบริษัทไมสามารถติดตอผูถือหุนได รวมท้ังกรณีท่ีผูถือหุนมีคณุสมบัติไมครบถวนตามท่ีกําหนด 

(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.) 


