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Form-4 
แบบส่งค ำถำมของบริษทัล่วงหน้ำ ส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2565 

(Form to question proposal for 2022 Annual General Meeting of Shareholders in advance) 
 
ขา้พเจา้............................................................................................................................................................................... 
Name 
 

ทีอ่ยู่................................................................................................................................................................................... 
Address 
 

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

จ านวนหุน้ PORT ทีถ่อื..............................หุน้ 
Holding PORT of                               Share(s) 
 
ค าถาม  
Questions 

1.) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

2.) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

3.) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลเบือ้งต้น หลกัฐานการถอืหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่เติมที่แนบมาพรอ้มกนันี้ถูกต้อง      
ทุกประการ และยนิยอมใหบ้รษิทัเปิดเผยขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ 
 ( I certify that all information in this form and supporting documents and correct. And, I consent to the 
disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.) 
 
 

      ลงนาม……………………………….….ผูเ้สนอ 
                                             Signed                 Proposer 

                            วนัที.่................................................... 
                             Date 
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เอกสำร/หลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำ (Documentation required) 
 

1. หลกัฐานแสดงตนของผูถ้อืหุน้ (Shareholder’s identification) 
ประเภทผูถ้อืหุน้ (Type of shareholders) 
บุคคลธรรมดา 
(Individual) 

ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

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

ส าเนาใบหุน้ที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หรอืหนังสอื
รับ รองจากนายท ะเบี ยน  ห รือบริษัท  ศู น ย์ฝ าก
หลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั 

A sign 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 าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผูม้ี
อ านาจอนุมตัิลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
และส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผูม้อี านาจลงนาม
ดงักล่าวทีล่งนามรบัรองส 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 าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ
ผู้มอี านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิทั(ถ้าม)ี หรอื
หนังสอืรบัรองจากนายหน้าค้าหลกัทรพัย์ หรือบรษิัท 
ศูนยฝ์ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมกีารแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ หรอืนามสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวทีล่งนาม รบัรองส 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. บรษิทัฯ จะไม่พจิารณาค าถามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอในกรณีทีพ่บว่าขอ้มูล และ/หรอืเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรอื
บรษิทัฯไม่สามารถตดิต่อผูถ้อืหุน้ได ้รวมทัง้กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามทีก่ าหนด 
(The Company will not consider the questions proposal if the information/evidence provided is incomplete, incorrect or the 
shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 

 

3. ช่องทางในการเสนอ  
ไปรษณียล์งทะเบยีน ถงึ 
 เลขานุการบรษิทั 

 บรษิทั สหไทย เทอรม์นิอล จ ากดั(มหาชน) 
 เลขที ่51/1 หมู่ 3 ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 

Channel for submitting proposals 
Registered mail to: 
 Company Secretary 

 Sahathai Terminal Public Company Limited 
 51/1 Moo.3 Poochaomingprai Road, Tambon Bangyaprak, Prapradang, Sumut Prakarn 10130 
 


