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วันที่......................เดือน.................................................พ.ศ.............................
1. ชื่อ-สกุล.......................................................................... สกุลเดิม (ถ้ามี) ....................................................................................................
2.

หมายเลขบัตรประชาชน.............................................................................................................................................................................................

3. วัน/เดือน/ปี เกิด...................................................................................... อายุ...........................................................................................................ปี
4. สัญชาติ...........................................................................................................................................................................................................................
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั ที่ติดต่อได้
เลขที่................................................................... หมู่บา้ น/อาคาร ..........................................................................................
หมู่ที่................................................................... ตรอก/ซอย.................................................................................................
ถนน.................................................................... ตําบล/แขวง...............................................................................................
อําเภอ/เขต........................................................... จังหวัด.......................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................... ประเทศ......................................................................................................
โทรศัพท์............................................................. โทรสาร.....................................................................................................
อีเมล์.......................................................................................................................................................................................
6. อาชีพปัจจุบนั ................................................................................................................................................................................................................
7. สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั ................................................................................................................................................................................................
8. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริ ญญาตรี
ช่วงเวลา
ชื่อมหาวิทยาลัย
(ปี พ.ศ.)

วุฒิการศึกษา
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9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็ นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
(IDO)
ชื่อหลักสู ตร................................................................................................. รุ่ น/ปี ที่อบรม........................................................
ชื่อหลักสู ตร................................................................................................. รุ่ น/ปี ที่อบรม........................................................
ชื่อหลักสู ตร................................................................................................. รุ่ น/ปี ที่อบรม........................................................
ชื่อหลักสู ตร................................................................................................. รุ่ น/ปี ที่อบรม........................................................
10. ประวัติการทํางาน (5 ปี ย้อนหลัง)
ช่วงเวลา
ชื่อบริ ษทั
(ปี พ.ศ.)

ตําแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส .......................................................................................................................................................................
12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บิดา ........................................................................................................................................................................................................................
มารดา ...............................................................................................................................................................................................
พี่/น้อง 1 ..............................................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................................................
6 ..............................................................................................................................................................................
คู่สมรส ..................................................................................................................................................................................
บุตร และอายุบุตร 1.......................................................................................................... อายุ.............................ปี
2.......................................................................................................... อายุ.............................ปี
3.......................................................................................................... อายุ.............................ปี
4.......................................................................................................... อายุ.............................ปี
5.......................................................................................................... อายุ.............................ปี
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13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฏหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลาํ ดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่นอ้ ง ลุง ป้ า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)
รายชื่อกรรมการ / ผูบ้ ริ หาร
ความสัมพันธ์

14. จํานวนหุ น้ ที่ตนเอง คู่สมรส และบุคคลที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริ ษทั และสัดส่ วนการถือหุน้ ดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุ น้ ที่ถือครอง สัดส่ วนการถือหุ น้
ข้อมูล ณ วันที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15. จํานวนหุ น้ ที่ตนเองและกลุ่มบุคคล(ก) ถือในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
จํานวนหุ น้
สัดส่ วน ข้อมูล
ลําดับ
ชื่อบริ ษทั
ที่ถือครอง การถือหุน้ ณ วันที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(ก)

ตําแหน่ง

กลุ่มบุคคล หมายถึง
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ที่ตนเอง หรื อ 1. หรื อ 2. เป็ นหุน้ ส่ วน
4. ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ที่ตนเอง หรื อ 1. หรื อ 2. เป็ นหุน้ ส่ วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิด หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนจําพวกจํากัดความรับ ผิดที่มีหุน้
รวมกัน >30% ของหุน้ ทั้งหมดของห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
5. บริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษทั มหาชน ที่ตนเอง หรื อ 1. หรื อ 2. หรื อ 3. หรื อ 4. ถือหุน้ รวมกัน >30% ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด
6. บริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษทั มหาชน ที่ตนเอง หรื อ 1. หรื อ 2. หรื อ 3. หรื อ 4. หรื อ 5. ถือหุน้ รวมกัน >30% ของหุน้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมด
7. นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผูแ้ ทนนิติบุคคล (คือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
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16. การดํารงตําแหน่งในบริ ษทั อื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ15.)
ลําดับ

ชื่อบริ ษทั

จํานวนหุ น้
ที่ถือครอง

สัดส่ วน ข้อมูล
การถือหุน้ ณ วันที่

ตําแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
17. ประวัติการถูกดําเนินคดี
ประเภทคดี

เมื่อวันที่

แบบประวัติบคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเลือกตั้งเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559

สถานะของคดีในปัจจุบนั
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