
 
 

แบบเสนอบุคคลเพือ่รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการประจาํปี 2564 
Proposal for Nomination of Candidate for the Company’s Director Election 2020 

 

วนัที…่……………….………………….……... 
 

Date 
 

ขา้พเจา้(ผูเ้สนอ) …………………………………………………………………………………………………….. 
Name (Proposer)  

ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………………………………………….…..…………… 
 
Address 
 
โทรศพัท…์………………….E-mail …………………………..จาํนวนหุน้ทีถ่อื………………………………………หุน้ 
Telephone                                                                                  Holding the total amount of                                                               share 
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอเสนอชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..………………….. 
 
เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในปี 2564  ซึง่บคุคลดงักล่าวมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี ่บรษิทั
กาํหนดไว ้โดยมหีลกัฐานใหค้วามยนิยอมของบุคคลที ่ไดร้บัการเสนอชื่อและลงนามรบัรองเอกสารประกอบการพจิารณา
ครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นจรงิทกุประการ 
 

I would like to nominate (Mr. / Mrs. / Miss) ……………………………………………….…………………….. 
 
To be elected as the Company’s director for year 2021. 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. 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้รวมทัง้หลกัฐานการถอืหุน้และเอกสารประกอบเพิม่เตมิทีแ่นบมานี้ถูกตอ้ง  
ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 
 

I certify that the information provided above including the evidence of shares held and other 
supporting documents submitted is correct, complete and authentic. 
 

ลงนาม ………………………………………………. ผูถ้อืหุน้ 
 

Signed ( ) shareholder 

 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………….บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เขา้รบัการ 
 
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัยนิยอมและขอรบัรองว่ารายละเอยีดดงัทีป่รากฏในเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มกนัน้ี 
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นความจรงิทุกประการ  

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 ……………………………………. ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ  
Signed (                                                 ) candidate 



 

 

หมายเหต/ุ remarks 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานการถอืหุน้ไดแ้ก่ ใบหุน้หรอืหลกัฐานยนืยนัการถอืหุน้ แสดงการถอืหุน้ไม่น้อยกว่า  
รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อเขา้รว่มประชุมผูถ้อื 
หุน้ครัง้นี ้
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. บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่พจิารณาบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ดงักล่าวกรอกขอ้มลูไมถู่กตอ้งครบถว้น  
ไม่สามารถตดิต่อได ้คุณสมบตัไิม่ครบตามทีก่าํหนดหรอืมเีอกสารหลกัฐานเอกสารประกอบไม่เพยีงพอ  
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. ผูถ้อืหุน้ตอ้งใหข้อ้มลูเอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัขิองบุคคลที่ผูถ้อืหุน้เสนอ ไดแ้ก ่
The shareholders must provide information of nominate candidates as follow:  
3.1 ขอ้มลูสว่นตวัประวตักิารศกึษา ประวตักิารทาํงาน และประวตักิารฝึกอบรมของบุคคลทีเ่สนอชื่อเพื่อเขา้รบัการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
Personal information for example, education history, working experiences and training 
course of nominate candidates.  

3.2    คาํรบัรองของบุคคลทีเ่สนอชื่อเพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการว่าตนไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
       และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามกฏหมายและกฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
       หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายของบรษิทัมหาชนจาํกดั ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ 
       ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ  
       กฏระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทัง้หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

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. ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ขอ้มลูทางจดหมายอเิลก็ทรอนิคสม์าที ่ สว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์E-mail  
ir@rajaferryport.com และสง่ฉบบัจรงิมาทีเ่ลขานุการบรษิทั บมจ.ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี ่เลขที ่281 ถนนสทุธสิาร 
วนิิจฉยั ซอยสทุธพิงศ1์ แขวง/เขต ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวนัท ี18 กุมภาพนัธ ์2564  
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, 2021 


