


 

 

แบบเสนอบุคคลเพือร ับการพิจารณาเลือกตั งเป็นกรรมการ ประจําปี 2562 

Proposal for Nomination of Candidate for the Company’s Director Election 2019 

 

ว ันท ี………………….………………….……... 

Date 

 

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ) …………………………………………………………………………………………………….. 

Name (Proposer) 

ทอียู่ ………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 

Address 

โทรศัพท ์…………………….E-mail …………………………..จํานวนหุ้นทีถือ ………………………………………หุ้น 

Telephone  Holding the total amount of             share 

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..………………….. 

เข้าร ับการพิจารณาเลือกตั งเป็นกรรมการบริษัทในปี 2562 ซึงบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที

บริษัทกําหนดไว ้โดยมีหลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลทีได้ร ับการเสนอชือ และลงนามรับรองเอกสารประกอบการ

พิจารณาครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ 

I would like to nominate (Mr. / Mrs. / Miss) ……………………………………………….…………………….. 

To be elected as the Company’s director for year 2019. Such person has possess all qualification as 

stipulated by the Company and made his/her consent and certifies that all supporting documents are true, 

complete and authentic. 
 

ข้าพเจ้าขอร ับรองว่าข้อมูลข้างต้น รวมทั งหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิมเติมทีแนบมาน ีถูกต้อง

ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 

I certify that the information provided above including the evidence of shares held and other 

supporting documents submitted is correct, complete and authentic. 

 

ลงนาม ………………………………………………. ผู้ถือหุ้น 

Signed (                                                 ) shareholder 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………….บุคคลทีได้ร ับการเสนอชือเข้าร ับการ

พิจารณาเลือกตั งเป็นกรรมการบริษัท ยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดดังทีปรากฏในเอกสารทีแนบมาพร้อมกันนี 

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 

I, (Miss/Mr./Miss) …………………………………………….who has been nominated as a candidate for 

director of the Company, hereby certify and correct that the information provided above is correct,complete 

and authentic. 

 
ลงนาม ……………………………………. ผู้ได้ร ับการเสนอชือ 

Signed (                                                  ) candidate 



 

 

หมายเหต ุ/ remarks 

1.  ผู้ถอืหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก ่ใบหุ้น หรือหลักฐานยืนยันการถือหุ้น แสดงการถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพือเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นคร ั งนี 

The shareholders must enclose the evidence of shares holding such as script or certificate of shares 

held issued by securities companies not less than 5 percent of the Company’s issued and paid up 

capital as at the book closing date for the rights to attend this meeting. 

2.  บริษัทขอสงวนสิทธไิม่พิจารณาบุคคลทีผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีทีผู้ถือหุ้นดังกล่าวกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน 

ไม่สามารถติดต่อได ้คุณสมบัติไม่ครบตามทีกําหนดหรือมีหลักฐานเอกสารประกอบไม่เพียงพอ 

The Company will revoke the rights of shareholders to nominate candidates to be elected as directors 

if founded that the information provided is incorrect, incomplete, those shareholders cannot contact or 

are not fully qualified as indicated. 

3.  ผู้ถือหุ้นต้องให้ข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลทีผู้ถือหุ้นเสนอ ได้แก ่

The shareholders must provide information of nominate candidates as follow: 

3.1  ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลทีเสนอชือ เพือเข้า

ร ับการเลือกตั งเป็นกรรมการ 

Personal information for example, education history, working experiences and training course 

of nominate candidates. 

3.2  คําร ับรองของบุคคลทีเสนอชือเพือเข้าร ับเลือกตั งเป็นกรรมการว่า ตนไม่มีล ักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย 

และมีคุณสมบัติครบบถ้วนตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ทีเกียวข้อง ได้แก ่กฏหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์และกฎหมายของบริษัทมหาชนจํากัด ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

กฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั งหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 

Testimonials of individuals nominated to be elected as directors that not disqualified by law and 

has qualified by the law and regulations concerned as laws related to the Securities and 

Exchange Act. B.E.2535. The regulation of Stock Exchange of Thailand. The Stock Exchange of 

Thailand Notification of the Capital Market Supervisory Board and the rules and regulations of the 

company including the principles of corporate governance. 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์มาที  ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  E-mail 

ir@rajaferryport.com และส่งฉบับจริงมาท ีเลขานุการบริษัท บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์ร ีเลขที 281 ถนนสุทธิสาร

วินิจฉัย ซอย สุทธิพงศ ์1 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันท ี18 กุมภาพันธ ์2562 

The shareholders can forward this from via e-mail ir@rajferryport.com and submit the original to 

Secretary of The Company, 281 Sutthisarnvinitchai road, Soi Sutthiporn 1, Dindang, Bangkok 10400 

not later than 18 February, 2019 



 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2562 

Proposal for Agenda of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2019 

 

ว ันที ………………………..…………………... 

Date 

 

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ) …………………………………………………………………………………………………….. 

Name (Proposer) 

ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Address 

โทรศัพท์ ……………………. E-mail …………………………..จํานวนหุ้นทีถือ ………………………...……………หุ้น 

Telephone  Holding the total amount of  share 

 

 

วาระทีต้องการเสนอ / Proposed Agenda 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 

ว ัตถุประสงค ์/ เหตุผลทีเสนอ / ประโยชน์ทีคาดว่าบริษัทจะได้ร ับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้าม)ี 

Objective / Rational / Benefit to the Company / Please attach the supporting document (if have) 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

 

ข้าพเจ้าขอร ับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิมเติมทีแนบมาพร้อมกันน ีถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ 

I certify that the information provided above is complete and true and the evidence of shares held and 

other supporting documents submitted herewith are authentic. 

 

 

ลงนาม …………………………………….………. ผู้ถือหุ้น 

Signed (                                               ) shareholder 

 



 

 

หมายเหต ุ/ remarks 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหลักฐานยืนยันการถือหุ้น แสดงการถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นเพือเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นคร ั งนี 

The shareholders must enclose the evidence of shares holding such as script or certificate of shares 

held issued by securities companies not less than 5 percent of the Company’s issued and paid up 

capital as at the book closing date for the rights to attend this meeting. 

2. บริษัทขอสงวนสิทธไิม่พิจารณาระเบียบวาระทีผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีทีผู้ถือหุ้นดังกล่าวกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน ไม่สามารถตดิต่อได้ คุณสมบัติไม่ครบตามทีกําหนดหรือมีหลักฐานเอกสารประกอบไม่เพียงพอ 

The Company will revoke the rights of shareholders to proposes the agenda if founded that the 

information provided is incorrect, incomplete, those shareholders cannot contact or are not fully  

qualified as indicated. 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลทางจ ดหมายอิ เล็กทรอนิคส์มาที ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์  E-mail 

ir@rajaferryport.com และส่งฉบับจริงมาที เลขานุการบริษัท บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี เลขท ี281 ถนนสุทธิสาร

วินิจฉัย ซอย สุทธิพงศ ์1 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันท ี18 กุมภาพันธ ์2562 

The shareholders can forward this from via e-mail ir@rajferryport.com and submit the original to 

Secretary of The Company, 281 Sutthisarnvinitchai road, Soi Sutthiporn 1, Dindang, Bangkok 10400 

not later than 18 February, 2019 

 


