
 
 

หนา้ 1 จาก 3 

 

เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
No. 44/499-504 Phahonyothin Road, Anusawari Sub-district, Bang Khen District, Bangkok, 10220 . 
Tel : 02-0045555.    Fax : 02-0012555.    E-mail : center@chayo555.com 

แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1. ขอ้มูลส่วนตวั 
1.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………นามสกลุ…………………………………………............... 
1.2 ท่ีอยู.่...............……….……………………………………………………..…….………………………………………... 
………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้น/ท่ีท างาน………………...…….……หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ…………..……………………….... 
อีเมล ์(ถา้มี) ……………………………………………………………………………........................................................... 
1.3 วนัเดือนปีเกิด ………………………………………………………………………….…................................................. 
1.4 ปัจจุบนัอาย.ุ............................. ปี 
 

2. ขอ้มูลคู่สมรส 
2.1 ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………..………นามสกลุ…………………………………………......... 
2.2 วนัเดือนปีเกิด …………………………………………………............................…………............................................. 
2.3 ปัจจุบนัอาย ุ...................................... ปี 
2.4 สถานท่ีท างาน 

สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง 
 
 
 

 
 

 
3. ขอ้มูลบุตร 

ช่ือ – สกลุ อาย ุ สถานท่ีท างาน / สถานศึกษา ต าแหน่ง 
 
 
 
 

   

 
4. ประวติัการศึกษา / การอบรม 
สถาบนัการศึกษา / สถาบนัการอบรม ปีท่ีจบการศึกษา / การอบรม วฒิุการศึกษา / วชิาเอก / หลกัสูตร 
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5. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั 
บริษทั / ช่ือสถานท่ีท างาน ท่ีอยู ่ ต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาท างาน 

     
     
     

 
6. จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือในบริษทั ณ วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ณ วนัท่ี.......................................................... 

 
 

หลกัทรัพยท่ี์ถือโดย 
 

จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือ 
หุน้สามญั 

(หุน้) 
 

หุน้บุริมสิทธิ 
(หุน้) 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ระบุช่ือ) 
(หน่วย) 

หุน้กู ้
(ระบุช่ือ) 
(หน่วย) 

1. ตนเอง     
2. คู่สมรส     
3 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ     
4. บุคคลอ่ืน ตาม ม. 258 
(โปรดระบุ) 
 

    

 
7. ประวติัการถูกด าเนินคดีในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัตลาดทุนในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงั (ระบุปี พ.ศ. ท่ีเกิดเหตุ ขอ้กล่าวหา และผลการด าเนินคดี/ผลการพิจารณาของศาล) 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
8. ในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบุลกัษณะ
ของกิจกรรมและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสีย) 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
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9. ในกรณีท่ีมีการถือหุน้ เป็นกรรมการ หรือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจในลกัษณะ
เดียวกนั หรือเป็นคู่แข่งกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบุช่ือหา้งหุ้นส่วน/ช่ือบริษทัจ านวน
หุ้นท่ีถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจท่ีด าเนินการ หรือลกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะส่วนได้
เสียพร้อมจ านวนเงินของผลไดผ้ลเสีย) 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
………….………………………………………………………………………………………….…………………………. 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลใด ๆ ท่ีปรากฏในแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการขา้งตน้ 
และเอกสารประกอบเป็นความจริง และถูกตอ้งทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ...............................................…………. ผูถื้อหุน้ 
   (…………………………………….…………….) 

      วนัท่ี ...…….. เดือน ………............ พ.ศ. ……........ 
 
 
 

หมายเหตุ 
เอกสารประกอบแบบขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมทั้ง

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.  ส าเนาการศึกษา / การเขา้รับการอบรม ของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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