
 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................... 
Name 

ที่อยู่...................................................................................................................................................... 
Address 

โทรศพัท.์....................................... โทรสาร................................... E-mail ............................................ 
 Telephone 

จ านวนหุน้ CRANE ที่ถือ................................. หุน้ 
Holding CRANE of 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
(I would like to propose the following agenda item;) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
วตัถุประสงค ์(Objective): เพื่อทราบ 

เหตผุลที่เสนอ / ประโยชนท์ี่คาดว่าบรษิัทจะไดร้บั (โปรดแนบเอกสารประกอบถา้มี) 
Reasons / Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)] 
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      (I hereby certify that all information provided herein and supporting documents are correct and I 

consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.) 

Facsimile 

share(s) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหน้า 
(Form to propose agenda for 2020 Annual General Meeting of Shareholders in advance) 

(Form 1) 

 

(for information) 

เพื่อพิจารณา 

(for consideration) 

 เพื่ออนมุติ 
(for approval) 

     ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพรอ้มกนันีถู้กตอ้ง 
ทกุประการ และยินยอมใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ 

ลงนาม....................................... ผูเ้สนอ 

Date 

วนัที่............................................ 
Signed                                      Proposer                                              

แบบฟอรม์ 1 



 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required) 
 

1. หลกัฐานแสดงตนของผูถื้อหุน้ (Shareholder’s identification) 

ประเภทผูถื้อหุน้ (Type of shareholders) 

 
บคุคลธรรมดา 
(Individual) 

 

 

ส าเนาบตัรประชาชน  
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ  
ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

A certified true copy of identification 

card/passport (in case of foreigner) must be 

enclosed 

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือ
หนงัสือรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัย ์หรือ 
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

A certified true copy of share certificate or a 

copy of certificate of share held issued by 

securities companies or Thailand Securities 

Depository Co., Ltd.) 

 
 
 

 

นิติบุคคล 

(Juristic person) 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลท่ีลงนามโดย
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตรา
บรษิัท (ถา้มี) และส าเนาบตัรประชาชน 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ
ของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามดงักล่าวที่ลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

A copy of the company’s affidavit certified 

true by authorized director and affix with the 

company’s seal, and a certified true copy of 

identification card/passport (in case of 

foreigner) of authorized directors must be 

enclosed 

 

ส าเนาใบหุน้ท่ีลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตรา
บรษิัท (ถา้มี) หรือ 
หนงัสือรบัรองจากนายหนา้คา้หลกัทรพัย ์หรือ
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

A copy of share certificate certified true 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.) 

 

หมายเหต ุ:     ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ หรือนามสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง     
                      ดงักลา่วที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ย 
  (Note)        (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a certified true copy  

                     of evidence of those changes must be enclosed.) 
 

2. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชมุ (Additional condition for proposal) 

กรณีที่ 1 
(Case 1) 

 

 

ผูถื้อหุน้หลายคนรวมกนัเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนกรอกแบบฟอรม์นี้ค้นละ  
1 ใบ พรอ้มลงนาม จากนัน้รวบรวมเป็นชดุเดียวกนั
และน าส่งบรษิัท 

In case a group of shareholders proposes 

agenda, each shareholder must separately fill 

in and sign this form as evidence. Then the 

forms should be compiled into one set 

before submitting to the Company 

 

กรณีที่ 2 
(Case 2) 

 

ผูถื้อหุน้คนเดียวหรือหลายคนประสงคท์ี่จะเสนอ
มากกวา่ 1 วาระ ใหผู้ถื้อหุน้จดัท าแบบฟอรม์ 1 ชดุ 
ต่อ 1 วาระ 

In case the shareholder (s) wishes to propose 

more than one agenda, Form must be filled 

separately for each particular agenda. 

 

3. บรษิัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผูถื้อหุน้เสนอ ในกรณีที่พบว่าขอ้มลู และ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถว้น ไม่
ถกูตอ้งหรือบรษิัทไม่สามารถติดต่อผูถื้อหุน้ได ้รวมทัง้กรณีที่ผูถื้อหุน้มีคณสมบติัไม่ครบถว้นตามที่ก าหนด 

      (The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is 

incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.) 
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