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แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 

Proposal for Agenda of the 2021 Annual General Meeting of Shareholder 
 

วันที่............................................ 
Date 

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

ทีอ่ยู.่........................................................................................................................................................................  
Address 
โทรศพัท์.............................................โทรสาร.........................................E-mail….................................................... 
Telephone    Facsimile 
จ านวนหุ้นท่ีถือ..............................................หุ้น 
Holding the total amount of                                shares 
 
ระเบียบวาระท่ีต้องการเสนอ / Proposed Agenda 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
☐ เพื่อพิจารณา     ☐ เพื่อทราบ 
       For approval              For acknowledgement 

 

วตัถปุระสงค์/ ค าชีแ้จงเหตผุลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดวา่บริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถา้มี) 
Objective / Rationale / Benefit to the Company [Please attach the supporting document (if any)] 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูข้างต้น รวมทัง้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกนันี  ้

ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ 

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. 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778 

www.boutiquecorporation.com 

P
ag

e 
2

 

 

 

ลงนาม.....................................................ผู้ ถือหุ้น 
Signed            Shareholder 
          (                          ) 

* เพื่อความถกูต้องโปรดอา่นหมายเหตดุ้านลา่ง 
* For the correction, please read remarks below Date Signed Shareholder  

 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หลักฐานยืนยันการถือหุ้น เช่น ใบหุ้ น หรือ หนังสือรับรองจาก

นายหน้าค้าหลกัทรัพย์ ณ วนัก าหนดสทิธ์ิเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้(Record Date) และในกรณีที่ผู้ ถือ

หุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง 

(กรณีที่เป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

The shareholders must enclose the evidence of shares holding such as share certificates or a certificate of shares held 

issued by securities companies as at the Record Date for the rights to attend this meeting, and in case shareholders 

are juristic entity, a copy of the corporate affidavit and a copy of identification card/ passport (in case of foreigner) of 

authorized director(s) who signed in this form must be enclosed and certified true copies by such director(s). 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนกรอกแบบฟอร์มนีค้นละ 1 ใบ

พร้อมลงนามและรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่บริษัท 

In case a group of shareholders proposes the agenda, each shareholder must fill in and sign this Form as evidence 

separately. Then the forms should be gathered into one set before submitting to the Company. 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ ถือหุ้ นจัดท า

แบบฟอร์ม 1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ 

In case the shareholders wish to propose more than one agenda item, this form must be filled separately for each 

different agenda.  

4. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือหรือนามสกลุจะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อม 

ทัง้รับรองส าาเนาถกูต้อง 

In case the shareholders have their title, name or surname changed, the copies of evidence of those changes must be 

enclosed and certified true copies. 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมพ่ิจารณาระเบียบวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน ไม่

ถกูต้อง ไมส่ามารถติดต่อได้มีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามก าหนด หรือ มีเอกสารหลกัฐานประกอบไมเ่พียงพอ 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 

Tel: +66 (0) 2620 8777 Fax: +66 (0) 2620 8778 

www.boutiquecorporation.com 

P
ag

e 
3

 

The Company will revoke the rights of shareholders to nominate candidates to be elected as directors if it is founded 

that the information provided is incomplete, incorrect, those shareholders cannot be contacted or are not fully qualified 

as indicated. 

6. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ข้อมลูแบบฟอร์มทางอีเมล comsec@boutiquecorporation.com หรือ บริษัท บทูิค คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ที่อยู่ 170/67 ชัน้ 21 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ซอย สขุมุวิท 16 แขวง คลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 น าสง่ถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

The shareholders can submit this form in advance to the Company Secretary Department via email 

comsec@boutiquecorporation.com or submit to Boutique Corporation Public Company Limited 170/67, 21st floor, Ocean 

Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 not later a than the prescribed 

period. 
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