ฟอร์ ม 1
แบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
บริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
วันที่......................................................
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลผู้ถือหุ้น
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขมือถือ.......................................หมายเลขโทรสาร........................................
E-mail address………………………..………………………………….จานวนหุ้นที่ถือครอง.....................................................หุ้น
ข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย (ถ้ ามี).......................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานของข้ าพเจ้ าตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 3 มาพร้ อมแบบฟอร์ มนี ้
ส่วนที่ 2 เรื่ องที่จะเสนอ
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังนี ้
หัวข้ อเรื่ องทีเ่ สนอ........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
( ) เพื่อทราบ
( ) เพื่อพิจารณา
( ) เพื่ออนุมตั ิ
รายละเอียดที่มีประโยชน์ตอ่ การพิจารณาตัดสินใจ ( เช่น ข้ อเท็จจริ ง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็ นต้ น ) โปรดระบุ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นว่าจาเป็ น...................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ ได้ แนบหนังสือยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูลจากเจ้ าของข้ อมูล สาหรับการอ้ างอิงข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะมาด้ วยแล้ ว และในการ
อ้ างอิงตัวเลขทางบัญชี เป็ นตัวเลขที่มาจากงบการเงินผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
ข้ าพเจ้ า ขอรับรองว่าข้ อความในแบบฟอร์ มฉบับนี ้ และเอกสารแนบประกอบมีความถูกต้ องทุกประการ โดยขอรับรองว่าจะ
ไม่เปิ ดเผยการเสนอเรื่ องต่อบุคคลใด ก่อนได้ รับการพิจารณาให้ บรรจุเป็ นวาระการประชุม และเพื่อเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง
ลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
.......................................................................
(.....................................................................)
ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ
(ลงลายมือชื่อทุกรายที่ร่วมเสนอวาระ)
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ฟอร์ ม 1
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา
( ) หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ สาเนา Statement จากบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ หรื อ สาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
( ) หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าวกรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อสาเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล: สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลล่าสุดหรื อมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจที่ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่อง ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณีเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศต้ องมีโนตารี่ พบั ลิครับรองความถูกต้ องของเอกสารด้ วย
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