
   ประวตัิบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2559

1. ชื�อ - สกลุ.....................................................................................สกลุเดิม (ถ้ามี)........................................................

2.  หมายเลขบตัรประชาชน...............................................................................................................................................

3.  วนั / เดือน / ปี เกิด......................................................................อาย.ุ....................................................................ปี

4. สญัชาติ..........................................................................................................................................................................

5.  ที�อยูปั่จจบุนัที�ติดตอ่ได้  :

เลขที�......................................................หมูบ้่าน / อาคาร..............................................................................

หมูที่�.......................................................ตรอก / ซอย.....................................................................................

ถนน.......................................................ตําบล / แขวง...................................................................................

อําเภอ / เขต..........................................จงัหวดั.............................................................................................

รหสัไปรษณีย์.......................................ประเทศ............................................................................................

โทรศพัท์................................................โทรสาร............................................................................................

E-mail...........................................................................................................................................................

6.  อาชีพปัจจบุนั...............................................................................................................................................................

7.  สถานที�ทํางานในปัจจบุนั............................................................................................................................................

เลขที�................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................

อําเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.........................................โทรศพัท์..................................................................................

8.  ประวตัิการศกึษา  ตั �งแตร่ะดบัปริญญาตรีขึ �นไป

     รปูถา่ย
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8.  ประวตัิการศกึษา  ตั �งแตร่ะดบัปริญญาตรีขึ �นไป

ช่วงเวลา            วฒุิการศกึษา                 สาขา

9.  การอบรมเกี�ยวกบับทบาทหน้าที� และทกัษะของการเป็นกรรมการ  เช่น  การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

     บริษัทไทย  (IOD)

ชื�อหลกัสตูร รุ่นปี/ที�อบรม ผู้จดัหลกัสตูร  ปีที�เข้าร่วม

.............................................. ............................. ............................. .............................

.............................................. ............................. ............................. .............................

.............................................. ............................. ............................. .............................

ชื�อสถาบนัที�สาํเร็จการศกึษา
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10. ประวตัิการทํางาน

ช่วงเวลา                   ชื�อสถานที�ทํางาน            ตําแหนง่         ประเภทธุรกิจ

(ปี.พ.ศ.)

11. สถานพยาบาล................................................................................................

12. รายชื�อบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง

บิดา ....................................................................................

มารดา ....................................................................................

พี� / น้อง 1.................................................................................

2.................................................................................

3.................................................................................

4.................................................................................

4

4.................................................................................

5.................................................................................

6.................................................................................

7.................................................................................

คูส่มรส ....................................................................................

บตุร 1.................................................................................อาย.ุ.................ปี

2.................................................................................อาย.ุ.................ปี

3.................................................................................อาย.ุ.................ปี

4.................................................................................อาย.ุ.................ปี

5.................................................................................อาย.ุ.................ปี

4



13. ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหารด้วยกนั (รวมถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  การสมรส  การจดทะเบียน

ตามกฎหมาย  ให้ระบคุวามสมัพนัธ์ตามลาํดบั  บิดา  มารดา  คูส่มรส  บตุร  พี�น้อง  ลงุ  ปา้  น้า  อา รวมคูส่มรส และบตุร

ของบคุคลดงักลา่ว)

                   รายชื�อกรรมการ / ผู้บริหาร ความสมัพนัธ์

14. จํานวนหุ้นที�ตนเอง  คูส่มรส  และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะถือในบริษัทฯ (KYE)  และสดัสว่นร้อยละจํานวนหุ้น

ดงักลา่วตอ่ทนุจดทะเบียน

รายชื�อ             จํานวนหุ้น  ร้อยละ

                ของทนุจดทะเบียน

15. จํานวนหุ้นที�ตนเอง และกลุม่บคุคล (1)  ถือในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทที�เกี�ยวข้อง(2)

             ชื�อบริษัท จํานวนหุ้น    ณ วนัที�    สดัสว่นร้อยละของ               ตําแหนง่
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             ชื�อบริษัท จํานวนหุ้น    ณ วนัที�    สดัสว่นร้อยละของ               ตําแหนง่

ที�ถือ        ทนุจดทะเบียน

(1)  กลุม่บคุคล  หมายถึง

(1)  คูส่มรส

(2)  บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ

(3)  ห้างหุ้นสว่นสามญัที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น

(4)  ห้างหุ้นสว่นจํากดัที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความ

      รับผิดที�มีหุ้นรวมกนั > 30% ของหุ้นทั �งหมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั

(5)  บริษัทจํากดั หรือบริษัมหาชนที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนั > 30% ของหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั �งหมด

(6)  บริษัทจํากดั หรือบริษัมหาชนที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกนั > 30% ของหุ้นที�จําหน่าย

      แล้วทั �งหมด
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(7)  นิติบคุคลที�ตนมีอํานาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบคุคล (คือกรรมการผมีัอํานาจลงนาม)
(2) บริษัทที�เกี�ยวข้อง หมายถึง

(1)  ห้างหุ้นสว่นสามญัที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น

(2)  ห้างหุ้นสว่นจํากดัที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับ

      ผิดที�มีหุ้นรวมกนั  >30% ของหุ้นทั �งหมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั

(3) บริษัทจํากดั หรือ บริษัทมหาชน ที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนั > 30% ของหุ้นที�จําหน่ายแล้ว

      ทั �งหมด

(4) บริษัทจํากดั หรือ บริษัทมหาชน ที�ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกนั > 30% ของหุ้นที�จําหน่าย

      แล้วทั �งหมด

(5)  นิติบคุคลที�ตนเองสามารถมีอํานาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบคุล (คือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม)

16.  การดํารงตําแหนง่ในบริษัทอื�นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)

ชื�อบริษัท ตําแหนง่      สดัสว่นการถือหุ้น
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17. ประวตัิถกูฟอ้งร้องดําเนินคดี

ประเภทคดี เมื�อวนัที�      สถานะของคดีใน

             ปัจจบุนั

ทนุทรัพย์
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