แบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุ ม
สํ าหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
บริษัท วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที
กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ จํานวน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั
ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
โทรสาร
อีเมล์

หุน้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุ ม
ข้าพเจ้า เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) รวมกันจํานวน
ราย
ถือหุน้ รวมเป็ นจํานวน
หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมด
ของบริ ษทั โดยมีรายชือดังต่อไปนี
ลําดับที . ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์
ลําดับที . ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์
ลําดับที . ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร
หน้า..................ของจํานวน.................หน้า

ใบประจําต่ อแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุ ม
ส่ วนที
ลําดับที.........ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

ลําดับที.........ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

ลําดับที.........ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

ลําดับที.........ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

ลําดับที.........ชือ (นาย / นาง / น.ส. / บริ ษทั )
โดย (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล)
ถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวน
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
ทีอยู่
โทรศัพท์

ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั

โทรสาร

หน้า..................ของจํานวน.................หน้า

ส่ วนที
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ มในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี
. เรื องทีเสนอ :
วัตถุประสงค์ :
 เพือทราบ
รายละเอียดของเรื องทีเสนอ

 เพือพิจารณา

2. เรื องทีเสนอ :
วัตถุประสงค์ :
 เพือทราบ
รายละเอียดของเรื องทีเสนอ

 เพือพิจารณา

. เรื องทีเสนอ :
วัตถุประสงค์ :
 เพือทราบ
รายละเอียดของเรื องทีเสนอ

 เพือพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทังเอกสาร
และหลักฐานประกอบทังหมด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที
)

วันที
หมายเหตุ กรณี ผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคลให้ ลงนามและระบุชือผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัท พร้ อมทังประทับตราสําคัญบริ ษัท (ถ้ ามี)
หน้า..................ของจํานวน.................หน้า

ใบประจําต่ อแบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุ ม
ส่ วนที
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุ มในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี
...... เรื องทีเสนอ :
วัตถุประสงค์ :
 เพือทราบ
รายละเอียดของเรื องทีเสนอ

 เพือพิจารณา

…... เรื องทีเสนอ :
วัตถุประสงค์ :
 เพือทราบ
รายละเอียดของเรื องทีเสนอ

 เพือพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื องเพือพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทังเอกสาร
และหลักฐานประกอบทังหมด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที........
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที.........
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที.........
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที..........
)

ลงนาม
(

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที..........
)

ลงนาม
(
วันที

ผูถ้ ือหุน้ ลําดับที..........
)

หมายเหตุ กรณี ผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคลให้ ลงนามและระบุชือผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัท พร้ อมทังประทับตราสําคัญบริ ษัท (ถ้ ามี)
หน้า..................ของจํานวน.................หน้า

