รูปสี

แบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566

1.

ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อ

(2)

ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี เกิด

(3)

สัญชาติ

(4)

สถานภาพการสมรส

(5)

คู่สมรสชื่อ

(6)

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

(1)

อายุ

[ ] โสด

ชื่อบุตร

2.

ขนาด 2 นิว้

(ชื่อสกุลเดิม

)

(ชื่อสกุลเดิม

)

ปี

[ ] สมรส

[ ] หย่าร้าง
(ชื่อสกุลเดิม

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ (ปี )

)

สถานที่ทางาน

ที่อยู่ปัจจุบัน
(1)

ที่อยูส่ ถานประกอบธุรกิจ

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่________หมู_่ ______ ตรอก/ซอย ________________
ถนน________________ ตาบล/แขวง_________________
อาเภอ/เขต_____________จังหวัด___________________
รหัสไปรษณี ย ์ _________โทรศัพท์ ___________________

(2)

ที่อยูส่ ถานที่พานักอาศัย

เลขที่________หมู_่ ______ ตรอก/ซอย ________________
ถนน________________ ตาบล/แขวง_________________
อาเภอ/เขต_____________จังหวัด___________________
รหัสไปรษณี ย ์ _________โทรศัพท์ ___________________

(3)

ที่อยูต่ ่างประเทศ (กรณี บุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)
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3.

คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
(1)

คุณวุฒิทางการศึกษา (เรี ยงจากล่าสุ ด)
ชื่อสถาบัน

(2)

4.

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปี ที่สาเร็ จ

หลักสู ตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน/สถาบันการเงิน
ชื่อหลักสู ตร
ผูจ้ ดั หลักสู ตร
ปี ที่เข้าร่ วม

ประสบการณ์ การทางานจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน

5.

หน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งปัจจุบัน

6.

การถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่

ประเภทธุรกิจ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

คู่สมรสถือหุ้นสามัญ

หุ้น

ตาแหน่งงาน

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(2) ชื่อ

ถือหุ้นสามัญ

หุ้น
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7.

ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ สาหรับทุกบริษัทที่เป็ นกรรมการ ผู้จัดการ หรื อ
ผู้มีอานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น
บริ ษทั ที่ตนเองเกี่ยวข้อง
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ

(1)

ตาแหน่งงาน
ในธุรกิจ

(พ.ศ. ถึง พ.ศ.)

__________________ ____________

______________

____________

_______________

__________________ ____________

______________

____________

_______________

(2)

ร้อยละของ
จานวนหุ้นที่ถือ

บริ ษทั ที่คู่สมรสหรื อบุตรไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ชื่อบริ ษทั

8.

ตั้งแต่

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งงาน
ในธุรกิจ

ตั้งแต่
(พ.ศ. ถึง พ.ศ.)

ร้อยละของ
จานวนหุ้นที่ถือ

________________

___________

_____________

____________

______________

________________

___________

_____________

____________

______________

ประวัติการฟ้องร้ องหรือถูกฟ้องร้ องดาเนินคดี (เว้นแต่ ความผิดลหุโทษ)
ศาล

สถานะ
(โจทก์/จาเลย
/ผูร้ ้อง)

คดี
(แพ่ง/อาญา
/ล้มละลาย)

ข้อหาหรื อ
ฐานความผิด

ทุนทรัพย์

เลขที่คดี

ผลคดี

___________

_____________

_____________

_____________

___________

___________

_______

___________

_____________

_____________

_____________

___________

___________

_______

___________

_____________

_____________

_____________

___________

___________

_______

9.

เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อ (ข้ อใดจัดหาไม่ ได้ ให้ ระบุเหตุผลด้ วย)
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
(4) หลักฐานแสดงการชาระภาษีเงินได้ในปี ที่ผา่ นมา
(5) หนังสื อรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปัจจุบนั หรื อล่าสุ ด
(6) สาเนาหนังสื อตรวจคนเข้าเมือง / สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างชาติ)
(7) หนังสื อรับรองหรื อเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ที่ให้สินเชื่อ หรื อจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิต
หรื อจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดเป็ นลูกหนี้ช้ นั ต่ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัย
จะสู ญ หรื อ สู ญ
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ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________________
ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็ นจริ งทุกประการ และ
ยินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ ____________________________ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(______________________________)
วันที่ ___________________________
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