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แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

วันที่  ……………………………………………. 

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ  …………………………………………………………………………………………… 
 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
  
โทรศัพท์  …………………………………….    โทรศัพท์มือถือ  …………………………………………….….. 
 
โทรสาร   ……………………………….……     E-Mail  ……………………………………..…………………. 
 
จ านวนหุ้นที่ถือครอง  …………..………..…….. หุ้น  ระยะเวลาที่ถือหุ้น ………………………………… เดือน        
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….…………... 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
        ลงชื่อ …………………………………………..ผู้ถือหุ้น 
            
                                                                                 (…………………………………………) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้ 

1.1 ลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด  
      หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
      ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/  

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ 
    ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 
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แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
1.  ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย………………………………..………………………..….... 

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

  (2) ภาษาอังกฤษ…………………………………………….…………..… 

2.  หมายเลขบัตรประชาชน…………………………………………………………............ 

3.  วันเดือนปีเกิด  ……………………………………ปัจจุบันอายุ  …………………… ป ี

4.  สัญชาติ  …………………………………………. 

5.  สถานภาพ     โสด 
    สมรส  คู่สมรสชื่อ………………………………………………………………………. 
          จ านวนบุตร………………………………คน คือ 

1 ชื่อ-สกุล เกิด พ.ศ. 
 สถานที่ท างาน  
 ต าแหน่ง  

 

2 ชื่อ-สกุล เกิด พ.ศ. 
 สถานที่ท างาน  
 ต าแหน่ง  

 

3 ชื่อ-สกุล เกิด พ.ศ. 
 สถานที่ท างาน  
 ต าแหน่ง  

 

6.  (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ……………………………………………… 
 เลขที่………………………ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………………….. 
 ต าบล/แขวง……………………………………..อ าเภอ/เขต………………………………………….. 
 จังหวัด…………………………………………. โทรศัพท์ …………………………………………… 

      (2) ที่อยู่สถานที่พ านักอาศัย 
 เลขที่………………………ตรอก/ซอย………….……...……ถนน………………..………………… 
 ต าบล/แขวง……………………………………..อ าเภอ/เขต……………………..……………………
 จังหวัด…………………………………………. โทรศัพท์ ………………………………………….. 

 

ติดรูปสี 
ขนาด 2 นิ้ว 
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7.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

     (1)  คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 

      ชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา          ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก                 ปีที่ส าเร็จ 

…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 

…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 

…………………………………….       ……………………………………. ………………………………… 
 
     (2)  หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ 

           ชื่อหลักสูตร                    ผู้จัดหลักสูตร                   ปีที่เข้าร่วม 

…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 

…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 

…………………………………….        ……………………………………. ………………………………… 
 
8.  ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน 
      ชื่อสถานที่ท างาน       ประเภทธุรกิจ      ต าแหน่งงาน                             ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) 

…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

…………………………… ……………………..     …………………………………..   ……………………………………... 

9.  การถือหุ้นในบริษัทฯ  ณ วันที่ ……………………………………………...(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) 
 หุ้นสามัญ ……………………………. หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ…………………………. หุ้น 

     นอกจากนั้น คู่สมรสถือหุ้นสามัญ…………………………….…หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ…..……………….หุ้น 

     บุตร (1) ……………………………ถือหุ้นสามัญ………………หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ……………………หุ้น 

     บุตร (2) ……………………………ถือหุ้นสามัญ………………หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ……………………หุ้น 

     บุตร (3) ……………………………ถือหุ้นสามัญ………………หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ……………………หุ้น 

10.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 
         ศาล                      สถานะ             คดี (แพ่ง/อาญา/          ข้อหาหรือ                 ทุนทรัพย์          ผลคดี 
                          (โจทก์/จ าเลย/ผู้ร้อง)       ล้มละลาย)              ฐานความผิด  

……………….       …………………..     …………………….       …………………..     ………………….     ……………….. 

……………….       …………………..     …………………….       …………………..     ………………….     ……………….. 
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11. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ (ในกรณีมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะ
ของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง) 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

12.  การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท
จ านวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

13.  การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จ านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็น
ร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..……………………บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 

        ลงชื่อ…………………………………….. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

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

                    วันที่ …………………………………….. 
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หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

วันที่……..เดือน……………….พ.ศ……… 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) ชื่อและนามสกุล…………………………………...………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …………………….……….หมู่บ้าน/อาคาร…………………………….…………….………….. 

                     หมู่ที่……………………………...ตรอก/อาคาร……………………………….………….……………. 

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

                     อ าเภอ/เขต………………………..จังหวัด……………………..……รหัสไปรษณีย์…………………… 

ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล…………………………………………………...(ผู้ถือหุ้น) 

เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ มายังบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้  
 
 
 
 

      ลงชื่อ……………………………………ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

ลงชื่อ……………………………………ผู้ถือหุ้น 

              (…………………………………...) 
 


