บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107545000179

AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000179

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ล่วงหน้า
(Form to nominate director for 2022 Annual General Meeting
of Shareholders in advance)
ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)
Name (Proposer)
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
จำนวนหุ้น AH
Holding AH of

เลขที่บัตรประชาชน
ID No./Passport No.

โทรสาร
Facsimile
หุ้น
share(s)

อีเมล
Email
ระยะเวลาที่ถือครอง
Period of shareholding

ปี
year(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน“แบบประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการประจำปี 2565”
และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ
I propose to nominate (Mr. / Mrs. / Miss)
as
a candidate to be elected as Director of AAPICO Hitech PLC for the year 2022. Such person has made
his/her consent and certified that information provided in “the resume of proposed candidate to be
elected as a director for the year 2022” and other supporting document is true and correct.
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล ของข้า พเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่างๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้า ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
I certify that all information I have provided in this form including the 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

ผู้เสนอ

Signed (

) Proposer

วันที่ / Date
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แบบเสนอชื่อบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ล่วงหน้า / Form to nominate director for 2022 AGM agenda in advance

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documents required)
1. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s identification)
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)
สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็น
ชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดา
สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือ
(Individual)
รับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนา
บัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลง
นิติบุคคล
นามรับรองสำเนาถูกต้อง
(Juristic
person)
สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือ
รับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

A signed copy of identification card/passport (in case of
foreigner) must be enclosed.
A signed copy of share certificate or a copy of
certificate of shares held issued by securities
companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
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.
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): ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(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. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional conditions for proposal)
กรณีที่ 1
(Case 1)

ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น หลายคนรวมกั น เสนอชื ่ อ บุ ค คลเพื ่ อ เข้ า รั บ การ
พิ จ ารณาเลือ กตั ้ งเป็น กรรมการ ให้ ผ ู ้ ถ ื อ หุ ้น ทุก คนกรอก
แบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็นชุด
เดียวกันนำส่งบริษัท

กรณีที่ 2
(Case 2)

ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคล In case the shareholder(s) wishes to propose more than
one candidate, form must be filled separately for each
มากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุดต่อ 1 ราย
particular person.

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.

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ
บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่กำหนด
(The company will not consider the proposed candidates if the information / evidence provided are
incomplete, incorrect, or the shareholders or candidates cannot be contacted or are not fully qualified
as indicated.)
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