แบบบเสนอบุค คล เพื่อ รับ การพิ จจารณาเลือ กตตัง้ เป็ น กรรมกการประจํา ปี 22563
Propossal for Nominaation of Cand idate for the Company’s
C
Director Electioon 2020
วันที…
่ ……………….…
…………………
….……...
Date
ข้าาพเจ้า(ผูเ้ สนอ)) ………………
…………………
………………………………………………
…………………
…………..
Naame (Proposeer)
ทีอ่ ยู…
่ …………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……….…..……
…………
Address
โทรศัพท์…
…………………….E-mail …………………
…
…………..จํานวนหุ
น น้ ทีถ่ อื ……
…………………
……………………หุน้
Telephonne
HHolding the tootal amount off
share
ข้าาพเจ้ามีความปประสงค์จะขอเสสนอชื่อ(นาย/นนาง/นางสาว)…
…………………
…………………
……..…………
…………..
เข้ารับการรพิจารณาเลือกตั
ก ง้ เป็ นกรรมกการบริษทั ในปี 2563 ซึง่ บุคคลดังกล่าวมีคณสมบั
ุณ ตคิ รบถ้ววนตามหลักเกณ
ณฑ์ท่ี บริษทั
กําหนดไวว้ โดยมีหลักฐาานให้ความยินยอมของบุ
ย
คคลที่ ได้รบั การเสสนอชื่อและลงนนามรับรองเอกสสารประกอบกาารพิจารณา
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็ป็ นจริงทุกประกการ
I wwould like to nominate
n
(Mr. / Mrs. / Misss) ……………………………
…………………
…….……………
…………..
To be eelected as the Company’ss director forr year 2020. Such personn has posseess all qualification as
stipulatedd by the Com
mpany and made
m his/her cconsent and certifies that all supportingg documents are true,
completee and authentic.
ข้าาพเจ้าขอรับรอองว่าข้อมูลข้างต้นรวมทัง้ หลักกฐานการถือหุนและเอกสารป
น้
ประกอบเพิม่ เติมมทีแ่ นบมานี้ถกต้
ู อง
ครบถ้วน และเป็ นความมจริงทุกประการร
I ccertify that thee information provided aboove including the
t evidence of shares helld and other
supportinng documentss submitted is correct, com plete and autthentic.
ลงนาม ……
…………………
…………………
……………. ผูถ้ อื หุน้
Signed (
) shaareholder
ข้าาพเจ้า(นาย/นาาง/นางสาว)
…………………
……………….บบุคคลทีไ่ ด้รบั กการเสนอชื่อเข้ารั
า บการ
……………
พิจารณาเเลือกตัง้ เป็ นกรรรมการบริษทั ยินยอมและขอรรับรองว่ารายลละเอียดดังทีป่ รากฏในเอกสาร
ร
รทีแ่ นบมาพร้อมกั
อ นนี้
ถูกต้องครรบถ้วนและเป็ นความจริ
น
งทุกประการ
ป
I, (Miss/Mr./Misss) ……………
…………………
…………………
….who has beeen nominatedd as a candiddate for
director oof the Compaany, hereby ceertify and corrrect that the innformation proovided abovee is correct, coomplete
and authhentic.
ลงนาม ……
…………………
…………………
…. ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
Signed (
) candidate

หมายเหตตุ/ remarks
1. ผูถถื้ อื หุน้ ต้องแนบบหลักฐานการถืถือหุน้ ได้แก่ ใบบหุน้ หรือหลักฐานยื
ฐ นยันการถืถือหุน้ แสดงกาารถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้ออยละ 5 ของจํานวนสิ
า
ทธิออกเสียงทัง้ หมดข องบริษทั ณ วันั ปิ ดสมุดทะเบี
บียนผูถ้ อื หุน้ เพืพื่ อเข้าร่วมประชชุมผูถ้ อื
หุนนครั
้ ง้ นี้
Thhe shareholdeers must encloose the evideence of sharess holding such as script orr certificate of shares
heeld issued by securities com
mpanies not lless than 5 peercent of the Company’s isssued and paid up
caapital as at thee book closing date for thee rights to atteend this meeting.
ณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ดังกล่
ก าวกรอกข้อมมูลไม่ถกู ต้องครบถ้วน
2. บริริษทั ขอสงวนสิสิทธิ ์ไม่พจิ ารณาาบุคคลทีผ่ ถู้ อื หหุน้ เสนอในกรณ
ไมม่สามารถติดต่อได้
อ คุณสมบัติตไิ ม่ครบตามทีก่กําหนดหรือมีเอกสารหลั
อ
กฐานนเอกสารประกกอบไม่เพียงพออ
Thhe Company will revoke thhe rights of shhareholders too nominate caandidates to bbe elected ass directors
if founded that the information provided iis incorrect, inncomplete, those shareholdders cannot contact
c
or
arre not fully qualified as indicated.
ค ผ่ ถู้ อื หุน้ เสน
สนอ ได้แก่
3. ผูถถื้ อื หุน้ ต้องให้ขอ้ มูลเอกสารปรระกอบการพิจาารณาด้านคุณสมบัตขิ องบุคคลที
Thhe shareholdeers must provvide informatioon of nominatte candidates as follow:
ก ประวัตกิ าารทํางาน และปประวัตกิ ารฝึกอบรมของบุ
อ
คคคลทีเ่ สนอชื่อเพื
พือ่ เข้ารับการ
3.1 ข้อมูลส่วนตัวั ประวัตกิ ารศึกษา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
Personal information foor example, edducation histoory, working experiences
e
aand training
course of nominate canndidates.
ก
าตนนไม่มลี กั ษณะต้ต้องห้ามตามกฎหมาย
3.2 คํารับรองขของบุคคลทีเ่ สนนอชื่อเพือ่ เข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการว่
และมีคุณสมบั
ส ตคิ รบถ้วนตามกฏหมายแ
น
และกฏเกณฑ์ทีทเ่ี กีย่ วข้องได้แก่
แ กฎหมายหลลักทรัพย์และตตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายขของบริษทั มหาาชนจํากัด ประะกาศสํานักงานนคณะกรรมการรกํากับหลักทรัรัพย์และ
ตลาดหลักทรั
ก พย์ประกาศศตลาดหลักทรัพั ย์แห่งประเทศไทย ประกาศศคณะกรรมการรกํากับตลาดทุทุน และ
กฏระเบียบและข้
บ
อบังคับของบริษทั รวมมทัง้ หลักการกํากั
า บดูแลกิจการรทีด่ ี
Testimonials of individuals nominateed to be eleccted as directors that not ddisqualified byy law and
has qualiified by the law and reggulations concerned as laaws related to the Securities and
Exchangee Act. B.E.25335. The regul ation of Stockk Exchange of
o Thailand. TThe Stock Excchange of
Thailand Notification
N
off the Capital M
Market Supervisory Board and the ruless and regulatioons of the
company including the principles of corporate govvernance.
4. ผูถถื้ อื หุน้ สามารถส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กททรอนิคส์มาที่ ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ E--mail
ir@
@rajaferryporrt.com และส่งฉบั
ฉ บจริงมาทีเ่ ลลขานุ การบริษทั บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์
ร
ร่ี เล ขที่ 281 ถนนสสุทธิสาร
วินนิิจฉัย ซอยสุทธิพงศ์1 แขวง/เขต ดินแดง กกรุงเทพฯ 104000 ภายในวันทีี 18 กุมภาพันนธ์ธ 2563
m via e-mail ir@rajferrypoort.com and submit the original
o
to
Thhe shareholders can forwward this from
Seecretary of Thhe Company,, 281 Sutthisaarnvinitchai rooad, Soi Sutthiporn 1, Dinndang, Bangkkok 10400
noot later than 18 February, 2020
2

