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“ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564” 
 

1. ช่ือ - สกุล................................................................... สกุลเดิม (ถ้ามี).............................................................  

2. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................................................  

3. วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................... อายุ.............................................................................ปี 

4. สัญชาติ............................................................................................................................................................. 

5. ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้  :         

 เลขท่ี............................................................... หมู่บ้าน/อาคาร..................................................................................... 

 หมู่ที่................................................................ ตรอก/ซอย...................................................................................…….. 

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

 อ าเภอ/เขต..................................................... จังหวัด................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................................. ประเทศ................................................................................................. 

 โทรศัพท์.......................................................... โทรสาร................................................................................................. 

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

6.  อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................................................................................... 

7.  สถานท่ีท างานในปัจจุบัน......................................................................................................................................................... 

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

ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................... 

โทรศัพท์...................................................................  

8.  ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป        

ช่วงเวลา ช่ือสถาบันท่ีส าเรจ็การศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา 

         
    

                

                

                

                

                

 
 

รูปถ่าย 
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9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)          

 ช่ือหลักสูตร รุ่นปี/ที่อบรม  ผู้จัดหลักสูตร ปีท่ีเข้าร่วม  

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

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

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

10. ประวัติการท างาน          

  

 

  
  
  

  

 

 

11. สถานภาพ................................................................................................     

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง         

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

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

 พี่/น้อง 1. ................................................................................     

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

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

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

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

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

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

 

    

ช่วงเวลา 
ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 

(ป ีพ.ศ.) 
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 คู่สมรส ....................................................................................  

 บุตร  1. ............................................................................... อายุ..................ปี   

  2. ............................................................................... อายุ..................ปี   

  3. ............................................................................... อายุ..................ปี   

  4. ............................................................................... อายุ..................ปี   

  5. ............................................................................... อายุ..................ปี   

13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฎหมายให้ระบุความสัมพันธ์ตามล าดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตรของบุคคล
ดังกล่าว)  

 

 

 

 

14. จ านวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัทฯ (KYE) และสัดส่วนร้อยละจ านวนหุ้นดังกล่าวต่อ
ทุนจดทะเบียน         

   

  

 
  

  
  

15. จ านวนหุ้นท่ีตนเอง และกลุ่มบุคคล(1) ถือในบริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง(2)   

 
 

  

 

 

 
 

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร ความสัมพันธ์ 

     
     

              

              

รายชื่อ จ านวนหุ้น 
 ร้อยละ 

ของทุนจดทะเบียน 

                

                

                

                

ช่ือบริษัท 
จ านวนหุ้น 

ณ วันท่ี 
สัดส่วนร้อยละของ 

ต าแหน่ง 
ที่ถือ ทุนจดทะเบียน 
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 (1) กลุ่มบุคคล หมายถึง         

 (1) คู่สมรส          

 (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         

 (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน       

 (4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากดัความรับผดิที่
มีหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด      

(5) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

 (6) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมด         

 (7) นิติบุคคลที่ตนมีอ านาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)    

 (2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง         

 (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน       

(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มี
หุ้นรวมกัน  >30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด      

(3) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

 (4) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จ าหน่าย  
แล้วทั้งหมด         

 (5)  นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอ านาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคล (คือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม)   

16.  การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)       

  

  

  

  

  

   

17. ประวัติถูกฟ้องร้องด าเนินคดี      
 

  

  

  
  

  

  ช่ือบริษัท     ต าแหน่ง       สัดส่วนการถือหุ้น 

                

                

                

                

                

ประเภทคด ี เมื่อวันท่ี 
สถานะของคด ี

ทุนทรัพย์ 
ในปัจจุบัน 

                    
                    
                    
                    
                    


