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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดย 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการกา้วสู่ความเป็นเลิศในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีพื้นฐานอยูบ่นความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บประโยชน์ท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นธรรมและ
ย ัง่ยนื 

บริษทัฯ มีนโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เพื่อแสดงให้
เห็นถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ จะพิจารณาการใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
หลกัเกณฑ์ 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอนการพจิารณา  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอกขอ้มูลลงใน   
“ แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ” และลงนามพร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอร์ม  

2.2 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลลงใน “แบบ
ขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
แลว้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกนั  

2.3 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายร่วมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ ขอใหร้ะบุช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1 ราย 
เพื่อเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทุกรายในการติดต่อกบับริษทัฯ และใหถื้อวา่การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุน้
นั้น เสมือนเป็นการติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ  

2.4 คณะกรรมการบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่บรรจุ เร่ืองดงัต่อไปน้ีในวาระการประชุม 
2.4.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่ 
         เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
2.4.2 เร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
2.4.3 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความ 
         เสียหายอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 
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2.4.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา  
         และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง 
         ทั้งหมดของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมี 
         นยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังก่อน 
2.4.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้
2.4.6 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบถว้นตามขอ้ 1 
2.4.7 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือเสนอมาไม่ทนัภายใน 
         ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.5 เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูร้วบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

2.6 ขั้นตอนการพิจารณา 
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณากลัน่กรองวาระท่ีผูถื้อหุน้เสนอโดยพิจารณาตามความส าคญัและความ 

น่าสนใจต่อธุรกิจของบริษทัฯ หากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควร จะไดรั้บการบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมโดยระบุวา่ เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้  

   ทั้งน้ี หากคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรวา่ไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทั
จะแจง้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

3. การเสนอบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการพจิารณา 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ 1 
3.2 ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มูลลงใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” และ “แบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ” และ 
“หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ” 

3.3 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มูลลงใน “แบบขอเสนอ
บุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

3.4 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายร่วมกนัเสนอช่ือกรรมการ ขอใหร้ะบุช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1 ราย เพื่อเป็นผูแ้ทน
ของผูถื้อหุ้นทุกรายในการติดต่อกบับริษทัฯ และใหถื้อวา่การท่ีบริษทัฯ ติดต่อกบัผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นนั้น เสมือนเป็น
การติดต่อกบัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีลงลายมือช่ือ 

3.5 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดงัน้ี 
3.5.1 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น 
         ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
         (ก.ล.ต.), ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, พระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535, ขอ้บงัคบั 
         ของบริษทั 
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3.5.2 ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
3.5.3 เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและเพียงพอ 

3.6 เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูร้วบรวมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบแลว้เสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป 

3.7 ขั้นตอนการพิจารณา 
 บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตั้ง

กรรมการในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 
 ทั้งน้ี บุคคลท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

4. ช่องทางการส่งเอกสารมายังบริษัทฯ 

ผูถื้อหุน้ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงบริษทัฯ ตามช่องทางดงัน้ี 
4.1 ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ท่ี investor@tkrungthai.com และตอ้งน าส่งตน้ฉบบัจริงใหบ้ริษทัทาง

ไปรษณีย ์
4.2 ทางโทรสาร หมายเลข 02-212-4864 โดยระบุท่ีใบน าส่งเอกสารถึง “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์” 
4.3 ทางไปรษณีย ์(จะถือวนัท่ีตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซองเป็นส าคญั) โดยจ่ายหนา้ซองถึง 

ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 23 ซอยจนัทน์ 43 แยก 21 
แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

5. ระยะเวลาในการย่ืนเอกสาร : ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 
 

วนัท่ี  ……………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุลของผูเ้สนอ …..………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้: ………………………………………………………………………………………….. 

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

โทรศพัท ์ ……………………………………………โทรศพัทมื์อถือ …..……………………………………….. 

โทรสาร   ……………………………………….     E-Mail   ……………………………………………………. 

จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง  …………………………..  หุน้  ระยะเวลาท่ีถือหุน้ ………………………………... เดือน 

วาระท่ีขอเสนอ : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

วตัถุประสงค ์:  [     ]  เพื่อทราบ     [     ]  เพื่ออนุมติั     [     ]  เพื่อพิจารณา  

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ :  ……………………………………………………………………………… 

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

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนบัสนุนขอ้เสนอขา้งตน้ จาํนวน …………………… แผน่ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งทุกประการ 

และยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน 

 

     ลงช่ือ …………………………………………..ผูถื้อหุน้ 
 

               (………………………………………….) 
 
หมายเหตุ :  

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ สาํเนาใบหุน้ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด  

      หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.2 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 

      เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.3 ในกรณีผูถื้อหุน้นิติบุคคล จะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ 

      หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี  

      พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น 

   ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 



                 บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

1 
 

แบบขอเสนอบุคคลเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
 

วนัท่ี  ……………………………………………. 

ช่ือ-นามสกุลของผูเ้สนอ  …………………………………………………………………………………………… 
 
ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้: …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
  
โทรศพัท ์ …………………………………….    โทรศพัทมื์อถือ  …………………………………………….….. 
 
โทรสาร   ……………………………….……     E-Mail  ……………………………………..…………………. 
 
จ านวนหุ้นท่ีถือครอง  …………..………..…….. หุน้  ระยะเวลาท่ีถือหุน้ ………………………………… เดือน        
 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………….…………... 
เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้
ความยนิยอมและรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้น “แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ” และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
        ลงช่ือ …………………………………………..ผูถื้อหุ้น 
            
                                                                                 (…………………………………………) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานต่อไปน้ี 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ ส าเนาใบหุน้ หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด  
      หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น 
      ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.3 ในกรณีผูถื้อหุ้นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/  

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งช่ือในแบบขอเสนอน้ี 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคล ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็น 
    กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565” และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุด 
    เดียวกนั 



                บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

1 

 

 

แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

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

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

  (2) ภาษาองักฤษ…………………………………………….…………..… 

2.  หมายเลขบตัรประชาชน…………………………………………………………............ 

3.  วนัเดือนปีเกิด  ……………………………………ปัจจุบนัอาย ุ …………………… ปี 

4.  สัญชาติ  …………………………………………. 

5.  สถานภาพ     โสด 

    สมรส  คู่สมรสช่ือ………………………………………………………………………. 

          จาํนวนบุตร………………………………คน คือ 

1 ช่ือ-สกุล เกิด พ.ศ. 

 สถานท่ีทาํงาน  

 ตาํแหน่ง  

 

2 ช่ือ-สกุล เกิด พ.ศ. 

 สถานท่ีทาํงาน  

 ตาํแหน่ง  

 

3 ช่ือ-สกุล เกิด พ.ศ. 

 สถานท่ีทาํงาน  

 ตาํแหน่ง  

 

6.  (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจุบนั ช่ือสถานประกอบธุรกิจ……………………………………………… 

 เลขท่ี………………………ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………………….. 

 ตาํบล/แขวง……………………………………..อาํเภอ/เขต………………………………………….. 

 จงัหวดั…………………………………………. โทรศพัท ์…………………………………………… 

      (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพาํนกัอาศยั 

 เลขท่ี………………………ตรอก/ซอย………….……...……ถนน………………..………………… 

 ตาํบล/แขวง……………………………………..อาํเภอ/เขต……………………..……………………

 จงัหวดั…………………………………………. โทรศพัท ์………………………………………….. 

 
ติดรูปสี 

ขนาด 2 น้ิว 



                บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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7.  คุณสมบติัตามวชิาชีพ 

     (1)  คุณวฒิุทางการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 

      ช่ือสถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา          ช่ือคุณวุฒิและสาขาวชิาเอก                 ปีท่ีสาํเร็จ 

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

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

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

     (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 

           ช่ือหลกัสูตร                    ผูจ้ดัหลกัสูตร                   ปีท่ีเขา้ร่วม 

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

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

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

8.  ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจุบนั 

      ช่ือสถานท่ีทาํงาน       ประเภทธุรกิจ      ตาํแหน่งงาน                             ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.) 

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

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

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

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

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

9.  การถือหุน้ในบริษทัฯ  ณ วนัท่ี ……………………………………………...(วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 

 หุน้สามญั ……………………………. หุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ…………………………. หุน้ 

     นอกจากนั้น คู่สมรสถือหุ้นสามญั…………………………….…หุน้ หุน้บุริมสิทธิ…..……………….หุน้ 

     บุตร (1) ……………………………ถือหุน้สามญั………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ……………………หุน้ 

     บุตร (2) ……………………………ถือหุน้สามญั………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ……………………หุน้ 

     บุตร (3) ……………………………ถือหุน้สามญั………………หุน้ หุน้บุริมสิทธิ……………………หุน้ 

10.  ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี (เวน้แต่ความผดิลหุโทษ) 

         ศาล                      สถานะ             คดี (แพง่/อาญา/          ขอ้หาหรือ                 ทุนทรัพย ์         ผลคดี 

                          (โจทก์/จาํเลย/ผูร้้อง)       ลม้ละลาย)              ฐานความผดิ  

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

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



                บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
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11. การมีส่วนไดเ้สียทางตรงและทางออ้มในบริษทัฯ (ในกรณีมีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้ม โปรดระบุลกัษณะ

ของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สีย พร้อมจาํนวนเงินของผลไดผ้ลเสียโดยชดัแจง้) 

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

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

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

12.  การถือหุน้หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ (ในกรณีท่ีมีการถือหุน้โปรดระบุช่ือบริษทั

จาํนวนหุ้นท่ีถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษทัท่ีถือหุน้วา่เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) 

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

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

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

13.  การถือหุน้ หรือเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ (โปรดระบุช่ือหา้งหุน้ส่วน/ช่ือบริษทั จาํนวนหุ้นท่ีถือ คิดเป็น

ร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจท่ีดาํเนินการ) 

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

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

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

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..……………………บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ

ใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบประวติัขา้งตน้น้ี

ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียืน่มาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 

 

 

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

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

                    วนัท่ี …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 



              บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

1 
 

หนังสือยนิยอมของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

วนัท่ี……..เดือน……………….พ.ศ……… 
 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) ช่ือและนามสกุล…………………………………...………… 

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

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

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

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

ขอยนิยอมให ้(นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ) และนามสกุล…………………………………………………...(ผูถื้อหุน้) 

เสนอช่ือของขา้พเจา้พร้อมประวติัและหลกัฐานเอกสารต่างๆ มายงับริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เพื่อการเสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้น และยนิยอมใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักล่าวได ้ 
 
 
 
 

      ลงช่ือ……………………………………ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

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

ลงช่ือ……………………………………ผูถื้อหุน้ 

              (…………………………………...) 
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