
   ประวตับิคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563

1. ช่ือ - สกลุ.....................................................................................สกลุเดมิ (ถ้ามี)........................................................

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

3.  วนั / เดอืน / ปี เกิด......................................................................อาย.ุ....................................................................ปี

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

5.  ที่อยูปั่จจบุนัที่ตดิตอ่ได้  :

เลขที.่.....................................................หมู่บ้าน / อาคาร..............................................................................

หมู่ที.่......................................................ตรอก / ซอย.....................................................................................

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

อ าเภอ / เขต..........................................จงัหวดั.............................................................................................

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

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

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

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

7.  สถานที่ท างานในปัจจบุนั............................................................................................................................................

เลขที.่...............................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................

อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.........................................โทรศพัท์..................................................................................

8.  ประวตักิารศกึษา  ตัง้แตร่ะดบัปริญญาตรีขึน้ไป

ชว่งเวลา            วฒิุการศกึษา                 สาขา

9.  การอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ และทกัษะของการเป็นกรรมการ  เชน่  การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

     บริษัทไทย  (IOD)

ช่ือหลกัสตูร รุ่นปี/ที่อบรม ผู้จดัหลกัสตูร  ปีที่เข้าร่วม

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

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

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

ช่ือสถาบนัที่ส าเร็จการศกึษา

รปูถา่ย
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10. ประวตักิารท างาน

ชว่งเวลา                   ช่ือสถานที่ท างาน            ต าแหนง่         ประเภทธุรกิจ

(ปี.พ.ศ.)

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

12. รายช่ือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง

บดิา ....................................................................................

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

พ่ี / น้อง 1.................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.................................................................................อาย.ุ.................ปี
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13. ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหารด้วยกนั (รวมถงึความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ  การสมรส  การจดทะเบยีน

ตามกฎหมาย  ให้ระบคุวามสมัพนัธ์ตามล าดบั  บดิา  มารดา  คูส่มรส  บตุร  พ่ีน้อง  ลงุ  ป้า  น้า  อา รวมคูส่มรส และบตุร

ของบคุคลดงักลา่ว)

                   รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร ความสมัพนัธ์

14. จ านวนหุ้นที่ตนเอง  คูส่มรส  และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะถือในบริษัทฯ (KYE)  และสดัสว่นร้อยละจ านวนหุ้น

ดงักลา่วตอ่ทนุจดทะเบยีน

รายช่ือ             จ านวนหุ้น  ร้อยละ

                ของทนุจดทะเบยีน

15. จ านวนหุ้นที่ตนเอง และกลุม่บคุคล (1)  ถือในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง(2)

             ช่ือบริษัท จ านวนหุ้น    ณ วนัที่    สดัสว่นร้อยละของ               ต าแหนง่

ที่ถือ        ทนุจดทะเบยีน

(1)  กลุม่บคุคล  หมายถึง

(1)  คูส่มรส

(2)  บตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ

(3)  ห้างหุ้นสว่นสามญัทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น

(4)  ห้างหุ้นสว่นจ ากัดทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นสว่นจ าพวกจ ากัดความ

      รับผิดทีมี่หุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจ ากัด

(5)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัมหาชนทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้วทัง้หมด

(6)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัมหาชนทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทีจ่ าหน่าย

      แล้วทัง้หมด
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(7)  นิติบคุคลทีต่นมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบคุคล (คือกรรมการผมีัอ านาจลงนาม)
(2) บริษัททีเ่ก่ียวข้อง หมายถึง

(1)  ห้างหุ้นสว่นสามญัทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น

(2)  ห้างหุ้นสว่นจ ากัดทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจ าพวกจ ากัดความรับ

      ผิดทีมี่หุ้นรวมกัน  >30% ของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจ ากัด

(3) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน ทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว

      ทัง้หมด

(4) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน ทีต่นเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทีจ่ าหน่าย

      แล้วทัง้หมด

(5)  นิติบคุคลทีต่นเองสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบคุล (คือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม)

16.  การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอ่ืนๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)

ช่ือบริษัท ต าแหนง่      สดัสว่นการถือหุ้น

17. ประวตัถิกูฟ้องร้องด าเนินคดี

ประเภทคดี เม่ือวนัที่      สถานะของคดใีน

             ปัจจบุนั

ทนุทรัพย์
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