
           บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

แบบขอเสนอบุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

 
วนัท่ี  ……………………………………………. 
 
ช่ือ-นามสกลุของผูเ้สนอ  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้: ………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
โทรศพัท ์ ……………………………………………………….     โทรศพัทมื์อถือ …………………………………………….. 
 
โทรสาร   ………………………………………………………..     E-Mail  ……………………………………………………. 
 
จ านวนหุน้ท่ีถือครอง  ………………………………………….. หุน้  ระยะเวลาท่ีถือหุน้ ………………………………… เดือน        
 
 
 ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………... 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวใหค้วามยนิยอมและ
รับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น “แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบท่ียืน่มา
พร้อมน้ีถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
 
     ลงช่ือ …………………………………………..ผูถื้อหุน้ 
               (…………………………………………) 
 
 
หมายเหตุ 
 1.  ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุ้น หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

1.2 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.3 ในกรณีผูถื้อหุ้นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.  กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญั  
     ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 
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           บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

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

     (ช่ือสกลุเดิม……………………………………….……..……….) 
  (2) ภาษาองักฤษ…………………………………………….…….… 
2.  หมายเลขบตัรประชาชน…………………………………………………………....... 
3.  วนัเดือนปีเกิด  ……………………………………ปัจจุบนัอาย ุ …………………… ปี 
4.  สญัชาติ  …………………………………………. 
5.  สถานภาพ     โสด 
    สมรส  คู่สมรสช่ือ……………………………………………………………………………………… 
          จ านวนบุตร………………………………คน คือ 

1 ช่ือ-สกลุ เกิด พ.ศ. 
 สถานท่ีท างาน  
 ต าแหน่ง  

 
2 ช่ือ-สกลุ เกิด พ.ศ. 

 สถานท่ีท างาน  
 ต าแหน่ง  

 
3 ช่ือ-สกลุ เกิด พ.ศ. 

 สถานท่ีท างาน  
 ต าแหน่ง  

 

6.  (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั ช่ือสถานประกอบธุรกิจ………………………………………………………………… 
 เลขท่ี………………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………………… 
 ต าบล/แขวง……………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………………………………… 
 จงัหวดั…………………………………………. โทรศพัท ์……………………………………………………………. 
      (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั 
 เลขท่ี………………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………………………… 
 ต าบล/แขวง……………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………………………………… 
 จงัหวดั…………………………………………. โทรศพัท ์……………………………………………………………. 

7.  คุณสมบติัตามวชิาชีพ 
     (1)  คุณวฒิุทางการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 
      ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา              ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก                  ปีท่ีส าเร็จ 
…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 
 
 
 
 

 

ติดรูปสี 
ขนาด 2 น้ิว 
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           บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

     (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 

           ช่ือหลกัสูตร                    ผูจ้ดัหลกัสูตร                   ปีท่ีเขา้ร่วม 
…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
 
8.  ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั 
         ช่ือสถานท่ีท างาน       ประเภทธุรกิจ                         ต  าแหน่งงาน                                  ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 
…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

9.  การถือหุน้ในบริษทัฯ  ณ วนัท่ี ……………………………………………...(วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 
 หุน้สามญั ……………………………. หุน้ 
 หุน้บุริมสิทธิ…………………………. หุน้ 
     นอกจากนั้น คู่สมรสถือหุน้สามญั…………………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ………………………….หุน้ 
     บุตร (1) ……………………………ถือหุน้สามญั………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ……………………หุน้ 
     บุตร (2) ……………………………ถือหุน้สามญั………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ……………………หุน้ 
     บุตร (3) ……………………………ถือหุน้สามญั………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ……………………หุน้ 

10.  ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหุโทษ) 
         ศาล                          สถานะ                   คดี (แพง่/อาญา               ขอ้หาหรือ                    ทุนทรัพย ์                   ผลคดี 
                               (โจทก/์จ าเลย/ผูร้้อง)            ลม้ละลาย)                  ฐานความผิด  
……………….       …………………..     …………………….       …………………..     ………………….     ……………….. 
……………….       …………………..     …………………….       …………………..     ………………….     ……………….. 

11. การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทัฯ (ในกรณีมีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้ม โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมและ
ลกัษณะส่วนไดเ้สีย พร้อมจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสียโดยชดัแจง้) 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

12.  การถือหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ (ในกรณีท่ีมีการถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษทัจ านวนหุน้ท่ีถือคิด
เป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษทัท่ีถือหุน้วา่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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13.  การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทัฯ (โปรดระบุช่ือหา้งหุน้ส่วน/ช่ือบริษทั จ านวนหุน้ท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และ
ประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 
 ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..………………บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบประวติัขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเอกสาร
ประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

        ลงช่ือ…………………………………….. บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 

                         (…………………………………….) 

                    วนัท่ี …………………………………….. 
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           บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
หนังสือยนิยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 
วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ………… 

 
โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) ช่ือและนามสกลุ………………………………………………………… 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี ………………………………………….หมู่บา้น/อาคาร……………………………………………………... 

                     หมู่ท่ี…………………………………………...ตรอก/อาคาร………………………………………………………. 

                     ถนน…………………………………………...ต าบล/แขวง………………………………………………………... 

                     อ าเภอ/เขต……………………………………..จงัหวดั…………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

ขอยนิยอมให ้(นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) และนามสกลุ………………………………………………………………...(ผูถื้อหุน้) 
เสนอช่ือของขา้พเจา้พร้อมประวติัและหลกัฐานเอกสารต่างๆ มายงับริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการเสนอช่ือ
คดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าว
ได ้ 
 
 
 
      ลงช่ือ……………………………………ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
              (…………………………………...) 
 
 

ลงช่ือ……………………………………ผูถื้อหุน้ 
              (…………………………………...) 
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