แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
เรือ่ ง
เรียน

เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
คณะกรรมการ
บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดผู้ถือหุ้นผูข้ อเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
ท่านผูถ้ อื หุน้ กรุณาศึกษาและปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ......................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ฯ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื จํานวน......................................................หุน้
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ เลขที.่ ..........................อาคาร.......................................ถนน.............................ซอย...................................
เขต/อําเภอ....................................แขวง/ตําบล..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ......................
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................มือถือ .....................................E-mail……………………………
ลงนาม.............................................................
(........................................................)
วันที.่ ............../...................../................
รวมผูถ้ อื หุน้ จํานวน.............................................ราย ซึง่ นับรวมจํานวนหุน้ ได้จาํ นวน ..........................................................หุน้
(นับรวมผูถ้ อื หุน้ ในหน้าที่ 3 และ รายละเอียดแนบ (ถ้ามี))
คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันและนับรวมจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของหุน้ ทีร่ บั ชําระแล้ว สามารถเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าได้ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ หากท่านผูถ้ อื หุน้
มิได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที ่ ได้กาํ หนดไว้ในแนวปฏิบตั ิ

หน้าที่ 1

วัตถุประสงค์เสนอวาระการประชุม
เพือ่ อนุมตั ิ

เพือ่ พิจารณา

เสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ส่งคําถามล่วงหน้า

อื่น ๆ .......................

รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ
ข้อเท็จจริง / เหตุผล/ ประเด็นการพิจารณา / รายละเอียด
................................................................................................................................................................................……………
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................……………
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
กรณี ผถู้ ือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ บุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อต้องให้ความยิ นยอม
หากไม่มหี นังสือยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิปฏิเสธการเสนอชือ่ ดังกล่าว

ข้าพเจ้า.................................................................................เป็ นบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ จากผูถ้ อื หุน้ ให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการขอรับรองว่า ข้าพเจ้า มีคุณสมบัติ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) กําหนด
ข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชือ่ ในครัง้ นี้
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ บ้านเลขที.่ ..........................อาคาร...........................................ถนน.............................ซอย................................
เขต/อําเภอ....................................แขวง/ตําบล.................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ..................
โทรศัพท์....................................โทรสาร...................................มือถือ ...................................E-mail................................
ลงนาม..........................................................
(........................................................)
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่
วันที.่ ............../...................../................

หน้าที่ 2

รายละเอียดผู้ถือหุ้นผูข้ อเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น (ต่อ )
ท่านผูถ้ อื หุน้ กรุณาศึกษาและปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ...........................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื จํานวน......................................................หุน้
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ เลขที.่ ..........................อาคาร.....................................ถนน................................ซอย...................................
เขต/อําเภอ....................................แขวง/ตําบล..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ......................
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................มือถือ .....................................E-mail……………………………
ลงนาม.............................................................
(........................................................)
วันที.่ ............../...................../................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ...........................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื จํานวน......................................................หุน้
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ เลขที.่ ..........................อาคาร........................................ถนน................................ซอย...................................
เขต/อําเภอ....................................แขวง/ตําบล..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ......................
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................มือถือ .....................................E-mail……………………………
ลงนาม.............................................................
(........................................................)
วันที.่ ............../...................../................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ...........................................................................................................................................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จํานวนหุน้ ทีถ่ อื จํานวน......................................................หุน้
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ เลขที.่ ..........................อาคาร........................................ถนน................................ซอย...................................
เขต/อําเภอ....................................แขวง/ตําบล..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ......................
โทรศัพท์..................................โทรสาร................................มือถือ .....................................E-mail……………………………
ลงนาม.............................................................
(........................................................)
วันที.่ ............../...................../................

หน้าที่ 3

