
                                                                                                                                                                     

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
Proposal for Agenda of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2021 

 
วันที่……………………..…………………………. 
Date 

 
ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)……………………………….…………………………………………………………………………………………… 
Name (Proposer) 

ที่อยู่ …………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………… 
Address 
โทรศัพท์………………………….……. E-mail ………………………..………….…………จ านวนหุ้นที่ถือ……..………………………หุ้น 
Telephone     Holding the total amount of             share 
 

วาระที่ต้องการเสนอ / Proposed Agenda 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงค์ / เหตุผลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี) 
Objective / Rational / Benefit to the Company / Please attach the supporting document (if have) 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 
 I certify that the information provided above is complete and true and the evidence of 
shares held and other supporting documents submitted herewith are authentic. 

 
      ลงนาม ……………………………………………………… ผู้ถือหุ้น 
      Signed (                                            ) shareholder 
 



                                                                                                                                                                     

 
หมายเหตุ / remarks 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น / The shareholders must enclose 

1.1 ใบหุ้น หรือ หลักฐานยืนยันการถือหุ้น /  The evidence of shares holding such as script or 

certificate of shares held issued by securities companies. 

 

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

      Copy of identification card or passport (In case of non-Thai nationality) with certified as 

      a true copy (In case shareholders are individual). 

 

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในจดหมาย

ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

Copy of Company’s affidavit and Identification card or passport (In case of non-Thai 

nationality) with certified as a true copy (In case shareholders are juristic persons) of 

authorized director must be enclosed and certified true copies by such director. 

 

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความเก่ียวกับชื่อ, 

ที่อยู่, จ านวนหุ้นที่ถือทั้งหมด และลงชื่อพร้อมทั้งแนบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วยตามข้อ 1. 

In the event that several shareholders combine to propose agenda items All 

shareholders are required to enter a message regarding their names, addresses, total 

number of shares. And sign along with attaching documents of each shareholder as well 

as in item 1. 

 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ คุณสมบัติไม่ครบตามที่ก าหนด หรือมีหลักฐานเอกสารประกอบไม่เพียงพอ 

The company will revoke the rights of shareholders to proposes the agenda if founded that 

the information provided is incorrect, incomplete, those shareholders cannot contact or are 

not fully qualified as indicated. 



                                                                                                                                                                     

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์มาที่  ส่วนงานเลขานุการบริษัท E-mail  cs@siamraj.

com  และส่งฉบับจริงมาที่  เลขานุการบริษัท  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  

The shareholders can forward this from via e-mail cs@siamraj.com  and submit the original 

to Secretary of The Company, Siamrajathanee Public Company Limited  329 Moo 10 Old 

Railway Rd., Samrong, Phrapradang, Samutprakan 10130 
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