บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สทิ ธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณา
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
วัตถุประสงค์
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นการ
ล่วงหน้าก่ อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระในการประชุมตามหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริษั ท ฯ
กําหนดต่อไป
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีจํานวน 4,266,240,572 หุ้น (ทุนชําระแล้ว 85,324,811,444 หุ้น)
2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงการถื อ หุ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของตน เช่ น ใบหุ้ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองการถื อ หุ้ น จากบริ ษั ท
หลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด รวมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. ขั้นตอนในการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยดําเนินการ ดังนี้
1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนลงใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุ
ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน
1.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบฟอร์มเสนอวาระ ดังนี้หลักฐานการถือ
หุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ สําเนาใบหุ้นที่ลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(ก) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรือ บั ต รประจํา ตั วข้ าราชการ หรือ ใบขั บ ขี่ หรือ หนั งสื อ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี)
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-

สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรือ บั ต รประจํา ตั วข้ าราชการ หรือ ใบขั บ ขี่ หรือ หนั งสื อ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวทีย่ ังไม่หมดอายุของผูม้ ีอํานาจลงนามลงลายมือชือ่ ดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กําหนด
2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอัน
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
2.4 เรื่อ งที่ ผู้ถือ หุ้ น ได้ เคยเสนอต่อที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้ น เพื่ อ พิ จารณาแล้ วในรอบ 12 เดื อนที่ ผ่านมา และเรื่อ ง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนําเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้อเท็จจริงใน
ขณะที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
กํากับ ดู แลบริษั ทฯ หรือไม่เป็น ไปตามวัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับ ของบริษั ทฯ มติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว
2.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
3. การพิจารณา
3.1
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะ
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดําเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
3.2
เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2563 โดยจะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3
เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
1. ขั้นตอนการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณ สมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดําเนินการ ดังนี้
1.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียด
ของตนลงในแบบฟอร์มคนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้
ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จํานวน 1 คน
1.2 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.)
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทํางาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ค.
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1.3

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และ แบบ ค.
ดังนี้
(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือ สําเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรือ บั ต รประจํา ตั วข้ าราชการ หรือ ใบขั บ ขี่ หรือ หนั งสื อ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สํา เนาบั ต รประจํา ตั ว ประชาชน หรือ บั ต รประจํา ตั วข้ าราชการ หรือ ใบขั บ ขี่ หรือ หนั งสื อ
เดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามลงลาย มือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
(ก) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(ข) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ
(ค) มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและมี
ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
3. การพิจารณา
3.1. เลขานุ ก ารบริษั ท จะเป็ น ผู้ พิ จ ารณากลั่ น กรองในเบื้ อ งต้ น ถ้ า ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น เลขานุ ก ารบริษั ท จะ
ดํ า เนิ น การแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบเพื่ อ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข หากข้ อ มู ล ครบถ้ ว นจะรวบรวมนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาคุณ สมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทั้งนี้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
3.2. บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อใน
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
3.3. บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น
ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้
1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :นายอภิรัฐ อินทรชู
เลขานุการบริษัท
หน้าที่ 3 จาก 9 หน้า

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ (จตุรทิศ) ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัทโทร. 02-033-5555 ต่อ 5530
ระยะเวลาในการยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ
ไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสําคัญ

หน้าที่ 4 จาก 9 หน้า

Ēïï Ö.
ïøĉþĆì đĂÙĉü đĂÿđêì ÝĞćÖĆé (öĀćßî) ĒïïđÿîĂøąđïĊ÷ï
วćøąÖćøðøąßčöÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘ 2563

ìŠćîñĎšëČĂĀčšîÖøčèćýċÖþćĒúąðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖĞćĀîé
×šćóđÝšć(îć÷/îćÜ/îćÜÿćü) ............................................................................................................
ïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßîđú×ìĊę.................................................
Ă÷ĎŠïšćîđú×ìĊę.....................................ëîî.......................................êĞćïú/Ē×üÜ...............................
ĂĞćđõĂ/đ×ê.......................................ÝĆÜĀüĆé……………………...............................
Āöć÷đú×ēìøýĆóìŤöČĂëČĂ.............................. Email (ëšćöĊ) …………………………….……………...
ēìøýĆóìŤïšćî/ìĊęìĞćÜćî ............................................. ēìøÿćø ........................................................
ñĎšëČĂĀčšîïøĉþĆìÝĞćîüî............................................ Āčšî ÙĉéđðŨîøšĂ÷úą......................
ìąđïĊ÷îĀčšîđú×ìĊę......................................................
öĊÙüćöðøąÿÜÙŤ×ĂđÿîĂøąđïĊ÷ïüćøąÖćøðøąชุมÿćöĆâñĎšëČĂĀčšî ðøąÝĞćðŘ 2563
đóČęĂĂîöčêĉ
đóČęĂóĉÝćøèć
đóČęĂìøćï
đøČęĂÜ ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúąđĀêčñú ðøąÖĂïÖćøóĉÝćøèć :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
àċęÜöĊđĂÖÿćøðøąÖĂïđóĉęöđêĉö ĒúąĕéšúÜßČĂę øĆïøĂÜÙüćöëĎÖêšĂÜĕüšĒúšüìčÖĀîšć ÝĞćîüî ......................ĒñŠî
×šćóđÝšć×ĂøĆïøĂÜüŠć×šĂÙüćöĔîĒïïđÿîĂøąđïĊ÷ïüćøąÖćøðøąชุมčÿćöĆâñĎšëČĂĀčšîðøąÝĞćðŘîĊĚ ĀúĆÖåćîÖćøëČĂ
Āčšî Ēúą đĂÖÿćøðøąÖĂïđóĉęöđêĉöëĎÖêšĂÜìčÖðøąÖćøĒúąđóČęĂđðŨîĀúĆÖåćî ×šćóđÝšćĕéšúÜßČęĂĕüšđðŨîÿĞćÙĆâéĆÜîĊĚ
................................................. ñĎšëČĂĀčšî
(
)
üĆîìĊę ............................................
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ĒïïđÿîĂßČęĂïčÙÙúđóČęĂđ×šćøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì
ìŠćîñĎšëČĂĀčšîÖøčèćýċÖþćĒúąðäĉïĆêĉêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęÖĞćĀîé

×šĂöĎúñĎšëČĂĀčîš ÿĞćĀøĆïđÿîĂßČęĂïčÙÙúđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
×šćóđÝšć îć÷ / îćÜ / îćÜÿćü ............................................................ ìĊęĂ÷ĎŠðŦÝÝčïĆîìĊęêĉéêŠĂĕéš
đú×ìĊę ......................... ëîî………...................... đ×ê .................................... Ē×üÜ ….................................................
ÝĆÜĀüĆé...................................... øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť ...............................
ēìøýĆóìŤ ..................... ēìøÿćø......................Email ……………………………………………………..……..
đðŨîñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì đĂÙĉü đĂÿđêì ÝĞćÖĆé (öĀćßî) ÝĞćîüîĀčšîìĊęëČĂ .................................... Āčšî
ìąđïĊ÷îĀčšîđú×ìĊę............................................ đðŨîñĎšëČĂĀčšî×ĂÜïøĉþĆì êĆĚÜĒêŠüĆîìĊę.......................................... ×Ă
đÿîĂßČęĂîć÷/îćÜ / îćÜÿćü ................................................................................................................................
đ×šćøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì éĆÜøć÷úąđĂĊ÷éìĊęĒîïöć

úÜîćö ...................................................
(..................................................)
üĆîìĊę ......../......................./.....................
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ĀîĆÜÿČĂĔĀšÙüćö÷ĉî÷Ăö
đøČęĂÜ đÿîĂßČęĂïčÙÙúđóČęĂđ×šćøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđðŨîÖøøöÖćøïøĉþĆì
đøĊ÷îÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì đĂÙĉü đĂÿđêì ÝĞćÖĆé (öĀćßî)
×šćóđÝšćîć÷/ îćÜ / îćÜÿćü ....................................................................................................................
ìĊęĂ÷ĎŠìĊęÿćöćøëêĉéêŠĂĕéšđú×ìĊę ................... ëîî ............................. đ×ê..........................
Ē×üÜ..................................ÝĆÜĀüĆé.............................øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť.........................
ēìøýĆóìŤ ....................... ēìøÿćø........................ Email ……………………………
đðŨîïčÙÙúñĎšĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂÝćÖñĎšëČĂĀčšîĔĀšđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆì đĂÙĉü đĂÿđêì ÝĞćÖĆé (öĀćßî)
×šćóđÝšćöĊÙüćö÷ĉî÷ĂöĒúąøĆïÖćøđÿîĂßČęĂĔîÙøĆĚÜîĊĚ ×ĂøĆïøĂÜüŠć×šćóđÝšćöĊÙčèÿöïĆêĉêćöìĊęêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúą
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤÖĞćĀîéĕüšĒúąøĆïìøćïĀúĆÖđÖèæŤđÜČęĂîĕ×ĔîÖćøđ×šć
éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúšü

úÜîćö................................................ñĎšĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂĒúąĔĀšÙüćö÷ĉî÷Ăö
(............................................................)
üĆîìĊę ............/.........................../............... 
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ðøąüĆêĉñøĎš ĆïÖćøđÿîĂßČęĂđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþìĆ

1. ÙĞćîĞćĀîšć
.................................................................
ßČęĂ
..................................................................
øĎðëŠć÷
îćöÿÖčú
.................................................................
üĆî/đéČĂî/ðŘđÖĉé ................................................................
ÿĆâßćêĉ
..................................................................
đú×ìĊęïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî .................................................
2. ìĊęĂ÷ĎŠêćöïĆêøðøąÝĞćêĆüðøąßćßî
đú×ìĊę .................................................. ĀöĎŠïšćî/ĂćÙćø .....................................................
ĀöĎŠìĊę .................................................. êøĂÖ/àĂ÷ ............................................................
ëîî ................................................... êĞćïú/Ē×üÜ .........................................................
ĂĞćđõĂ/đ×ê ............................................ ÝĆÜĀüĆé
............................................................
øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť ...................................... ðøąđìý
...........................................................
3. ìĊęĂ÷ĎìĊęÿćöćøëêĉéêŠĂĕéš
đú×ìĊę .................................................. ĀöĎŠïšćî/ĂćÙćø .....................................................
ĀöĎŠìĊę .................................................. êøĂÖ/àĂ÷ ............................................................
ëîî ................................................... êĞćïú/Ē×üÜ .........................................................
ĂĞćđõĂ/đ×ê ............................................ ÝĆÜĀüĆé
............................................................
øĀĆÿĕðøþèĊ÷Ť...................................... ðøąđìý ...........................................................
ēìøýĆóìŤ...................................ēìøÿćø ......................................... öČĂëČĂ ....................................
E-mail ..................................................................................................
4. ðøąüĆêĉÖćøýċÖþć
øąéĆïðøĉââćêøĊ ............................................................ ÿëćïĆî .........................................................
øąéĆïðøĉââćēì ............................................................ ÿëćïĆî .........................................................
øąéĆïðøĉââćđĂÖ ............................................................ ÿëćïĆî .........................................................
ĂČęî ė (ðøąÖćýîĊ÷ïĆêø) ................................................... ÿëćïĆî ........................................................
öĊđĂÖÿćøĒîïðøąüĆêĉÿŠüîêĆü
ðøąüĆêĉÖćøòřÖĂïøöÝćÖÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
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ĕöŠđÙ÷
đÙ÷
ēðøéøąïčĀúĆÖÿĎêø .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. ðøąÿïÖćøèŤĔîÖćøđðŨîÖøøöÖćø ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷î ...................... ðŘ
ïøĉþĆìÝĞćÖĆé
..................... ðŘ
6. ðøąüĆêĉÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆìĂČîę /đÙ÷éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ(đøĊ÷ÜúĞćéĆïÝćÖðŦÝÝčïĆî – ĂéĊê)
6.1 êĞćĒĀîŠÜ .................................................êĆĚÜĒêŠðŘ ........................ ëċÜðŘ..........................
ïøĉþĆì ...........................................................................................................................
6.2 êĞćĒĀîŠÜ .................................................êĆĚÜĒêŠðŘ ........................ ëċÜðŘ..........................
ïøĉþĆì ...........................................................................................................................
6.3 êĞćĒĀîŠÜ .................................................êĆĚÜĒêŠðŘ ........................ ëċÜðŘ..........................
ïøĉþĆì ...........................................................................................................................
6.4 êĞćĒĀîŠÜ .................................................êĆĚÜĒêŠðŘ ........................ ëċÜðŘ..........................
7. ðøąÿïÖćøèŤ / ÙüćöđßĊę÷üßćâ
7.1 éšćî ............................................................ ïøĉþĆì ..............................................................
êĞćĒĀîŠÜ ........................................................................
7.2 éšćî ............................................................ ïøĉþĆì ..............................................................
êĞćĒĀîŠÜ ........................................................................
7.3 éšćî ............................................................ ïøĉþĆì ..............................................................
êĞćĒĀîŠÜ ........................................................................
7.4 éšćî ............................................................ ïøĉþĆì ..............................................................
êĞćĒĀîŠÜ ........................................................................
8. đĀêñčúĒúąÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøđ×šćéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøïøĉþĆì
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ÖøøöÖćø
9. ðøąđõì×ĂÜÖøøöÖćøìĊęÝąĒêŠÜêĆĚÜ
ÖøøöÖćøĂĉÿøą
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