แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
(1) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท
เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน) จํานวน .......................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที่............................ถนน.................................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..............................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทํางาน.......................................
e-Mail (ถ้ ามี).............................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
เรื่ อง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(3) มีข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ หรื อเหตุผล ดังนี ้ ..........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(4)มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ าจํานวน............หน้ า
ข้ าพเจ้ าขอรับรอง ข้ อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทั ้งหมดถูกต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ น
สําคัญดังนี ้
................................................................ ผู้ถือหุ้น
( ............................................................... )
วันที่..........เดือน...................... พ.ศ..............

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่
1.1 หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จํากัด
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง(หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
1.3 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องแยก สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/
หนังสือเดินทาง(หากเป็ นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ ลงชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 หลักฐานการถือหุ้น และ
เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-260-1182 หรื อ ทาง E-mail
Address ของบริ ษัท ที่ contact@stpi.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเป็ นกรรมการ
3 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ผู้ถือหุ้นทุกราย
ต้ องกรอกแบบระเบียบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ ว
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทเรื่ อง การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ข้ อ 4.1.2
4 กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี มากกว่า 1 วาระ ผู้
ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1 ชุดต่อ การเสนอวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1 วาระ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทเรื่ อง การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบ
วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ข้ อ 4.1.3
5 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีการแก้ ไข คํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
6 บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบ หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน
7 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ล่วงหน้ า ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการให้ สิทธิผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561
8 ต้ น ฉบับ ของแบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํ า ปี หลัก ฐานการถื อ หุ้น และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จะต้ องส่งถึงบริ ษัทภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยจัดส่งมาที่

เลขานุการบริษัท, บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน)
ชัน้ 3, อาคารซิโน - ไทย ทาวเวอร์
เลขที่ 32 / 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110
(เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นล่ วงหน้ า)

