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แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 
วันที่  ……………………………………………. 
 
ช่ือ-นามสกุลของผูเสนอ  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได : ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
โทรศัพท  ……………………………………………………….     โทรศัพทมือถือ …………………………………………….. 
 
โทรสาร   ………………………………………………………..     E-Mail  ……………………………………………………. 
 
จํานวนหุนที่ถือครอง  ………………………………………….. หุน  ระยะเวลาที่ถือหุน ………………………………… เดือน        
 
 
 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………... 
เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอม
และรับรองวาขอความที่แจงไวใน “แบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ” และเอกสาร
ประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ  
 
 
 
 
     ลงช่ือ …………………………………………..ผูถือหุน 
               (…………………………………………) 
 
 
หมายเหตุ 
 1.  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานตอไปนี้ 

1.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุน หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

1.2 ในกรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา จะตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

1.3 ในกรณีผูถือหุนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง  
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2.  กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอเรือ่งเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญ  
     ผูถือหุนประจําป 2557” และลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมเปนชุดเดยีวกัน 
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แบบขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

 
1.  ช่ือ-ช่ือสกุล (1) ภาษาไทย………………………………..…………………..….... 

     (ช่ือสกุลเดิม……………………………………….……..……….) 
  (2) ภาษาอังกฤษ…………………………………………….…….… 
2.  หมายเลขบัตรประชาชน…………………………………………………………....... 
3.  วันเดือนปเกิด  ……………………………………ปจจุบันอายุ  …………………… ป 
4.  สัญชาติ  …………………………………………. 
5.  สถานภาพ     โสด 
    สมรส  คูสมรสชื่อ……………………………………………………………………………………… 
          จํานวนบุตร………………………………คน คือ 

1 ช่ือ-สกุล เกิด พ.ศ. 
 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  

 
2 ช่ือ-สกุล เกิด พ.ศ. 

 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  

 
3 ช่ือ-สกุล เกิด พ.ศ. 

 สถานที่ทํางาน  
 ตําแหนง  

6.  (1) ที่อยูสถานประกอบธุรกิจปจจุบัน ช่ือสถานประกอบธุรกิจ………………………………………………………………… 
 เลขที่………………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………………… 
 ตําบล/แขวง……………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………………………………… 
 จังหวัด…………………………………………. โทรศัพท ……………………………………………………………. 
      (2) ที่อยูสถานที่พํานักอาศัย 
 เลขที่………………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………………… 
 ตําบล/แขวง……………………………………..อําเภอ/เขต…………………………………………………………… 
 จังหวัด…………………………………………. โทรศัพท ……………………………………………………………. 
7.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
     (1)  คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 
      ช่ือสถาบันที่สําเร็จการศึกษา              ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก                  ปที่สําเร็จ 
…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 

 
ติดรูปสี 

ขนาด 2 นิ้ว 
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     (2)  หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการ 

           ช่ือหลักสูตร                    ผูจัดหลักสูตร                   ปที่เขารวม 
…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
 
8.  ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 
         ช่ือสถานที่ทํางาน       ประเภทธุรกิจ                         ตําแหนงงาน                                  ชวงเวลา (ป พ.ศ.) 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

9.  การถือหุนในบริษัทฯ  ณ วันที่ ……………………………………………...(วันที่ไดรับการเสนอชื่อ) 
 หุนสามัญ ……………………………. หุน 
 หุนบุริมสิทธ…ิ………………………. หุน 
     นอกจากนั้น คูสมรสถือหุนสามัญ…………………………หุน หุนบุริมสิทธิ………………………….หุน 
     บุตร (1) ……………………………ถือหุนสามัญ………………หุน หุนบุริมสิทธ…ิ…………………หุน 
     บุตร (2) ……………………………ถือหุนสามัญ………………หุน หุนบุริมสิทธ…ิ…………………หุน 
     บุตร (3) ……………………………ถือหุนสามัญ………………หุน หุนบุริมสิทธ…ิ…………………หุน 

10.  ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 
         ศาล                          สถานะ                   คดี (แพง/อาญา               ขอหาหรือ                    ทุนทรัพย                    ผลคดี 
                               (โจทก/จําเลย/ผูรอง)            ลมละลาย)                  ฐานความผิด  
……………….       …………………..     …………………….       …………………..     ………………….     ……………….. 
……………….       …………………..     …………………….       …………………..     ………………….     ……………….. 

11.การมีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในบริษัทฯ (ในกรณีมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม
และลักษณะสวนไดเสีย พรอมจํานวนเงินของผลไดผลเสียโดยชัดแจง) 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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12.  การถือหุนหรือรวมเปนกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวของของบริษัทฯ (ในกรณีที่มีการถือหุนโปรดระบุช่ือบริษัทจํานวนหุนที่
ถือคิดเปนรอยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุนวาเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน) 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
13.  การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุช่ือหางหุนสวน/ช่ือบริษัท จํานวนหุนที่ถือ คิดเปนรอยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดําเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..………………บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวารายละเอียดในแบบประวัติขางตนนี้ถูกตองครบถวน และ
เอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 
 
        ลงช่ือ……………………………………..บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
                         (…………………………………….) 
                    วันที่ …………………………………….. 
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หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 
วันที่……..เดือน…………………….พ.ศ………… 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) ช่ือและนามสกุล………………………………………………………… 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ………………………………………….หมูบาน/อาคาร……………………………………………………... 
                     หมูที่…………………………………………...ตรอก/อาคาร………………………………………………………. 
                     ถนน…………………………………………...ตําบล/แขวง………………………………………………………... 
                     อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย…………………… 
ขอยินยอมให (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล………………………………………………………………...(ผูถือหุน) 
เสนอชื่อของขาพเจาพรอมประวัติและหลักฐานเอกสารตางๆ มายังบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เพื่อการเสนอ
ช่ือคัดเลือกเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกลาวได  
 
 
 
      ลงช่ือ……………………………………ผูไดรับการเสนอชื่อ 
              (…………………………………...) 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผูถือหุน 
              (…………………………………...) 
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