แบบฟอร์ มการใช้ สิทธิ์เพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถอื หุ้น
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว
ทะเบียนหุ้นเลขที่
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทางาน

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
รวมจานวน
หุ้น
ตาบล/แขวง
.
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
.
E-mail (ถ้ ามี)
.

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ดังนี ้
ระเบียบวาระที่นาเสนอ
1.1 ระเบียบวาระที่ 1
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
1.2 ระเบียบวาระที่ 2
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
1.3 ระเบียบวาระที่ 3
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบฟอร์ มนี ้ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้ องทุก
ประการ และเพื่อเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้

ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

ผู้ถือหุ้น
)ข
พ.ศ.
.

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหลักฐานอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องแนบสาเนาหนังสือ
รับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หรื อหนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างชาติ)
ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มฉบับนี ้ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์ มนีอ้ ย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2559-3609 หรื อ
ทาง E-mail : secretary@tvthunder.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบฟอร์ มนี ้
3. ต้ นฉบั บ ของแบบฟอร์ ม นี จ้ ะต้ องส่ ง ถึ ง บริ ษั ทภายในวั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาตามหลัก เกณฑ์ ข องบริ ษั ท และเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2561
4. กรณี มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นหลายรายรวมกั น เสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายต้ องกรอก
แบบฟอร์ ม และลงชื่ อ ไว้ เป็ นหลัก ฐานทุ ก ราย แล้ ว รวบรวมเป็ นชุ ด เดี ย วกัน ตามหลัก เกณฑ์
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
5. กรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้นมี การแก้ ไขคานาหน้ าชื่ อ ชื่ อตัว ชื่ อสกุลจะต้ อ งแนบหลักฐานการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
6. บริ ษัทจะตัดสิทธิ ผ้ ูถือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อไม่สามารถติดต่อไป หรื อมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน

กรุ ณาส่ ง
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)
1213/309-310 ซอยลาดพร้ าว 94 (ปั ญจมิตร) ถนนศรีวรา
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310
(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561)

ผู้ประสานงาน นางศิริพร รติรัตนานนท์
ผู้ชว่ ยเลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์
+66(0)2559-0022 เบอร์ ตอ่ 155
โทรสาร
+66(0)2559-3609

