แบบฟอร์ม 2
(Form 2)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(CRANE’ Director Nomination Form at Annual General of Shareholders’ Meeting
for the Year 2020)

ข้าพเจ้า (ผูเ้ สนอ).......................................................................................................................
I, ( Proposer)

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

โทรศัพท์........................................ โทรสาร................................... E-mail ............................................
Telephone

Facsimile

จานวนหุน้ CRANE ที่ถือ........................................ หุน้
Holding CRANE in the amount of

share(s)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่ แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563” (แบบฟอร์ม3) และ
เอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้อง เป็ นจริงทุกประการ
(I hereby propose (Mr./Mrs./Miss)........................................................................................
as a candidate to be elected as CRANE’ director at the Annual General of Shareholders’ Meeting
for the Year 2020. 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 at the Annual General of
Shareholders’ Meeting for the Year 2020” (Form 3) and other supporting document is true and
correct.

พร้อมกัน นี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถื อหุ้น และเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการโดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีท่มี ีความจาเป็ น
(I hereby certify that all information provided therein including the evidence of shares

held and documents in relation thereto are true and correct. I consent that the Company may disclose
the attached information or evidence as it may deem necessary.)

ลงนาม....................................... ผูเ้ สนอ
Signed

Proposer

วันที่............................................
Date
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แบบฟอร์ม 3
(Form 3)

ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
(Profile of A proposed Candidate to be elected as CRANE’ director
at Annual General of Shareholders’ Meeting for the Year 2020)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................
I, (Mr. / Mrs. / Miss)

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

สัญชาติ.......................... วัน/เดือน/ปี เกิด................................... อายุ ............ปี
Nationality

Date of Birth

Age

2” X 2”
รูปถ่าย
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph
(taken within 3 months)

year(s)

โทรศัพท์........................................ โทรสาร................................... E-mail ......................................................
Telephone

Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Educational Background)
ปี ท่สี าเร็จ

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

(Year of graduation)

(Education Level)

(Educational Institution)

(Major/Specialization)

ประวัติการทางานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)
ตัง้ แต่ปี

ถึงปี

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ง

(From year)

(To year)

(Company / Type of business)

(Position)
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การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(โปรดแนบเอกสารสาเนาหลักฐานการผ่านการฝึ กอบรม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
(Training for director course of Thai Institute of directors [IOD])
(Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี

หลักสูตร

(Year)

(Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)
ลาดับที่

รายละเอียด

(No.)

(Details)

จานวนหุน้ CRANE ที่ถือ........................................ หุน้
Holding CRANE in the amount of

share(s)

การมีสว่ นได้เสียทัง้ ทางตรงและ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับ CRANE (โปรดระบุลกั ษณะของกิจกรรม
และลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมลู ค่าของรายการ)
Please specify any direct and/or indirect interests in CRANE as counterparty
(Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value)

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
การถือหุน้ หรือเข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการของบริษัท ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ CRANE
(โปรดระบุ ช่ื อ ห้า งหุ้น ส่ ว น/ บริ ษั ท จ านวนหุ้น ที่ ถื อ คิ ด เป็ น ร้อ ยละของจ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมด
และประเภทธุรกิจของห้างหุน้ ส่วน / บริษัท ดังกล่าว)
(Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same
nature of business as CRANE and is in competition with the business of CRANE
(Please specify partnership’s name, company’s name, number of shares held, percentage of total
number of the voting rights and its nature of business))

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริษัท ชูไก จากัด
(มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี ้ ถูกต้องครบถ้วน
และเป็ นความจริงทุกประการ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กาหนด
(I hereby consent to this proposal to be nominated as CRANE’ director at the Annual General
Shareholders’ Meeting of the Year 2020 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 meets all the
Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม....................................... ผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอ
Signed

Candidate

วันที่............................................
Date
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)
สาหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)
1. หลักฐานแสดงตนของผูถ้ ือหุน้ (Shareholder’s identification)
ประเภทผูถ้ ือหุน้ (Type of shareholders)
สาเนาบัตรประชาชน
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดา
สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
(Individual)
หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ลงนามโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประชาชน
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามดังกล่าวที่ลงนาม
นิติบุคคล
(Juristic person) รับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาใบหุน้ ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) หรือ
หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

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

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.

หมายเหตุ : ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการ
เปลี่ยนแปลง ดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
(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. ข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก (Additional condition for proposal)
กรณีท่ี 1
(Case 1)

กรณีท่ี 2
(Case 2)

ผูถ้ ือหุน้ หลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
เลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการ ให้ผู้ ถื อ หุ้น ทุ ก คนกรอก
แบบฟอร์ม นี ้้ คนละ 1 ใบ พร้อ มลงนาม และ
รวบรวมเป็ นชุดเดียวกันนาส่งบริษัท

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
compiled into one set before submitting to
the Company

ผูถ้ ือหุน้ คนเดียวหรือหลายคนประสงค์ท่จี ะเสนอ
ชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผถู้ ือหุน้ จัดทา
แบบฟอร์มมา 1 ชุด ต่อ 1 ราย

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

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ เสนอในกรณีท่พี บว่าข้อมูลและ/หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนไม่
ถูกต้องหรือ บริษัทไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือ หุน้ หรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือบุคคล
ที่ถกู เสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติ ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
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(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided
is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully
qualified as indicated.)

สาหรับแบบฟอร์ม 3 (For Form 3)
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่ อ
ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be
enclosed)

2. ในกรณีท่ผี ไู้ ด้รบั การเสนอชื่อมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการ
เปลี่ยนดังกล่าวที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of
evidence of those changes must be enclosed
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