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Form-2 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ บริษทั สหไทย เทอรมิ์นอล จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 
(Form to nominate Sahathai Terminal Public Company Limited’ director for the year 2019) 

 
 

ขา้พเจา้ (ผูเ้สนอ)................................................................................................................................................................. 
Name (Proposer) 
ทีอ่ยู่.................................................................................................................................................................................... 
Address 
โทรศพัท.์....................................................โทรสาร....................................................E-mail………………………………… 
Telephone          Facsimile         
จ านวนหุน้ PORT ทีถ่อื.......................................  หุน้ 
Holding PORT of                   Share(s) 
 

 ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะเสนอรายชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................... 
เขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั (มหาชน) (“PORT”) ในปี 2562 โดยบุคคลดงักล่าว
ให้ความยินยอมและรบัรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวตัิของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อพื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็น
กรรมการประจ าปี 2562” (Form-3) และเอกสารประกอบการพจิารณามคีวามถูกตอ้ง เป็นจรงิทุกประการ 
 (I propose to nominate (Mr./Mrs./Miss)………………………………....………………………as a candidate to be 
elected as PORT’ director for the year 2019. Such person has made his/her consent and certified that information 
provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2019” (Form-3) and other 
supporting document is true correct. 
 พรอ้มกนันี้ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าขอ้มูลขา้งต้น หลกัฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพจิารณาต่างๆ มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจรงิทุกประการ โดยขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานต้องกล่าวได้
ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น 
 (I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares and supporting 
documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence if the 
Company deems it necessary.) 
 
 
 
        ลงนาม...............................................ผูเ้สนอ 
        Signed    Proposer 
        วนัที.่.................................................. 

Date 
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Form-3 
 

ประวติัของบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ เพื่อรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการประจ าปี 2562 
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2019) 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)………........................................................................................... 
Name(Mr./Mrs./Miss)  
ทีอ่ยู่......................................................................................................................................... 
Address 
สญัชาต.ิ......................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ..................................... อายุ................ ปี 
Nationality            Date of birth       Age         Year(s) 
 

โทรศพัท.์......................................................โทรสาร...................................................E-mail………………………………… 
Telephone                        Facsimile 
 

วฒิุทางการศึกษา (Education) 
ปีทีส่ าเรจ็ 

(Year of graduation) 
ระดบัการศกึษา 

(Education Level) 
สถาบนัการศกึษา 

(Education Institution) 
สาขาวชิา 

(Major/Specialization) 
    
    
    

 

ประวติัการท างานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years) 
ตัง้แต่ปี 

(Form year) 
ถงึปี 

(To year) 
บรษิทั / ประเภทธุรกจิ 

(Company / Type of business) 
ต าแหน่ง 
(Position) 

    
    
    
    
    

 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
(โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการผ่านการฝึกอบรม พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates) 

ปี/(Year) หลกัสตูร/(Course) 
  
  
  

 

ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ  (Competency / Expertise) 
ล าดบัที/่(No.) รายละเอยีด/(Details) 
  
  

 

2” x 2” 
รปูถา่ย(ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

Photograph 
(taken within 3 

months) 
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จ านวนหุน้ PORT ทีถ่อื.............................................หุน้ 
Holding PORT of                      share(s) 
 

การมีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะท่ีเป็นคู่สญัญากบั PORT (โปรดระบุลกัษณะของกจิกรรมและ
ลกัษณะสว่นไดเ้สยีพรอ้มระบุมลูค่าของรายการ) 
(Please specify any direct and/or indirect interests in PORT as counterparty (Please specify nature of  transaction, 
and characteristic of such interests, and transaction value) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การถือหุ้นหรอืร่วมเป็นกรรมการในบริษทัท่ีเก่ียวข้องกบั PORT (โปรดระบุชื่อบรษิทั จ านวนหุน้ทีถ่อื รอ้ยละของจ านวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 
(Please specify any shareholding or directorship of any related company PORT (Please specify company’s names, 
number of shares held and percentage of total number of the voting rights) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกรอบกิจการอันมีสภาพ
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของ PORT (โปรดระบุชื่อหง้หุน้ส่วน/บรษิทั จ านวนทีถ่อื คดิเป็นรอ้ยละของจ านวน
หุน้ทีม่สีทิธฺออกเสยีงทัง้หมด และประเภทธุรกจิของหา้งหุน้สว่น/บรษิทั ดงักล่าว) 
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of 
business as PORT and is in competition with the business of PORT (Please specify partnership’s name, company’s 
name, number of shares held, percentage of total number of the voting rights and is nature of business) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมในการถกูเสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทั สหไทย เทอร์มนิอล 
จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 และขอรบัรองว่าขอ้มลูของขา้พเจา้ขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ และ
ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เป็นผูม้คีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 (I hereby consent to this proposal to be nominated as PORT’ director for the year 2019, and declare that all 
the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my 
qualification meet all the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.) 
      
      ลงนาม....................................................... ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
      Signed                       Candidate 

วนัที.่........................................................... 
Date 
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เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required) 
 

ส าหรบัแบบฟอรม์ Form-2 
1. หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ (Shareholder’s identification) 
ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders) 
 
บุคคลธรรมดา              
(Individual) 
 

ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณี) 
เป็นชาวต่างชาต)ิ ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

A signed copy of identification card/passport (in 
case of foreigner) must be enclosed 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือ
รบัรองจากนายหน้าคา้หลกัทรพัย ์หรอืบรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

A signed copy of share certificate or a copy of 
certificate of share held issued by securities 
companies or Thailand Securities Depository 
Co.,Ltd. 

 
 
นิตบิุคคล 
(Juristic person) 

ส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มี
อ านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี และส าเนา
บัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี)เป็น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการ ผู้มอี านาจลงนามดงักล่าวที่
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

A copy of the company’s affidavit signed by 
authorized director and affix with the company’s 
seal, and a copy of identification card/passport 
(in case of foreigner) of authorized directors 
must be enclosed 

ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้
มีอ านาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือ
หนังสือรบัรองจากนายหน้าค้าหลักทรพัย์ หรือบริษัท 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

A copy of share certificate signed by authorized 
director and affix with the company’s seal, or 
copy of certificate of share held issued by 
securities companies or Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd. 

 

หมายเหตุ:  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มกีารแกไ้ขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ หรอืนามสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

(Note) (If the shareholder(s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those 
changes must be enclosed) 

 

2. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืก (Additional condition for proposal) 
กรณีที ่1 
(Case 1) 

ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอก
แบบฟอรม์น้ีคนละ 1 ใบ พร้อมลงนาม และรวบรวมเป็น
ชุดเดยีวกนัน าสง่บรษิทั 

In case a group of shareholders proposes a 
candidate, each shareholder must separately fill 
in and sign this form as evidence. Then the 
forms should be gathered into one set before 
submitting to the Company 

กรณีที ่2 
(Case 2) 

ผูถ้อืหุน้คนเดยีวหรอืหลายคนประสงคท์ี่จะเสนอชื่อบุคคล
มากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจดัท าแบบฟอร์ม 1ชุดต่อ 1 
ราย 

In case the shareholder(s) wishes to propose 
more than one candidate, Form must be filled 
separately for each particular person. 

 

3. บรษิัทฯ จะไม่พจิารณาบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ ในกรณีทีพ่บว่าขอ้มูล และ/หรอืเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอื
บรษิัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทัง้กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรอืบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน
ตามทีก่ าหนด 
(The company will not consider the proposed candidate if the information/evidence is incomplete, incorrect or the 
shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 
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ส าหรบัแบบฟอรม์ Form-3 
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed) 
2. ในกรณีที่ผู้ได้รบัการเสนอชื่อมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ หรอืนามสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 
(In case candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be 

enclosed) 

 

 

 

 

 

 

 

  


