
หนา้ที� 1 จาก 3 หนา้ 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 
แบบข้อมูลบุคคลที!ได้รับการเสนอชื!อเพื!อพจิารณาเข้ารับการเลอืกตั(งเป็นกรรมการบริษทั 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562  (แบบ ค.) 
 

                                                                                            วนัที� ……………………………………… 
 

1.  ข้อมูลทั!วไปของบุคคลที!ได้รับการเสนอชื!อ 
     (1) ชื�อ-ชื�อสกลุ (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื�อสกลุเดิม ……………………….………) 
                            (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….………… 
   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สญัชาติ …………………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่ร้าง 
     (4) คู่สมรสชื�อ …………………………………………………(ชื�อสกลุเดิม……………………………….) 
     (5) รายละเอียดเกี�ยวกบับุตร 
                ชื�อบุตร       วนั/เดือน/ปีเกิด      อาย ุ(ปี)          สถานที�ทาํงาน 
………………………………….. .……………………. …….……… …………………………………… 
………………………………….. .……………………. …….……… …………………………………… 
………………………………….. .……………………. …….……… …………………………………… 
………………………………….. .……………………. …….……… …………………………………… 
 

2.  ที!อยู่ 

     (1) ที�อยูส่ถานประกอบธุรกิจ   
ชื�อสถานประกอบธุรกิจ   …………………………………………………..…………………. 
เลขที�……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ที�อยูปั่จจุบนั / ที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้ 
เลขที�……….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 
ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 
โทรศพัท ์……………………………...........โทรศพัทมื์อถือ..................................................... 
 

3.  คุณสมบัตติามวชิาชีพ 
     (1) วฒิุการศึกษาสูงสุด 

ชื�อสถาบนัที�สาํเร็จการศึกษา               ชื�อคุณวฒิุและสาขาวิชาเอก          ปีที�สาํเร็จ 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 

 (2)  ประวติัการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
                ชื�อหลกัสูตร                       ปีที�เขา้ร่วม 
…………………………………………………………  ………………………………….. 

สาํหรับ 
ติดรูปสี 

ขนาด 2 นิBว 
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4.  ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจุบัน 
  ตัBงแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.              ชื�อสถานที�ทาํงาน                    ประเภทธุรกิจ     ตาํแหน่งงาน 

 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 ……..…………….. ………………………………… …..……………….  ….…………… 
 

5.  หน้าที!ความรับผดิชอบในตําแหน่งงานปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 

6.  การถือหุ้นในบมจ. ประชาอาภรณ์  ณ วนัที� …………………………………(วนัที�ไดรั้บการเสนอชื�อ) 
     ถือหุน้สามญั   จาํนวน………………….. หุน้ 
     คู่สมรส ถือหุน้สามญั  จาํนวน……………………หุน้ 
     บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
     (1) ชื�อ………………………………………………… ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 
     (2) ชื�อ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 
     (3) ชื�อ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 
     (4) ชื�อ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุน้ 
 

7.  ธุรกจิที!เกี!ยวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที!ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
      ชื�อธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ           ผูเ้กี�ยวขอ้ง  ร้อยละของ       ตาํแหน่งงาน ตัBงแต่ปี 

หุน้ที�ถือ       ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง      
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. ……   …..………………..   ……… 
 
        หมายเหตุ  :   สาํหรับทุกธุรกิจที�เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจที�มีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุน้ที�

จาํหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนัBน 
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8.  ประวตักิารฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคด ี(เว้นแต่ความผดิลหุโทษ) 
         ศาล             สถานะ           คดี (แพ่ง/อาญา             ขอ้หาหรือ           ทุนทรัพย ์           เลขที�คดี             ผลคดี 
                          (โจทก/์จาํเลย           /ลม้ละลาย)            ฐานความผิด                              
                               /ผูร้้อง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    …………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    ………….…    ………….….    …………. 
 

9.  เอกสารประกอบการพจิารณาที!รับรองโดยบุคคลที!ได้รับการเสนอชื!อ  
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
(2) สาํเนาทะเบียนบา้น 
(3) สาํเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
(4) สาํเนาหลกัฐานแสดงคุณวฒิุการศึกษา 
(5) หนงัสือรับรองการทาํงานจากสถานที�ทาํงานปัจจุบนัหรือล่าสุด  

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................ตกลงใหเ้สนอชื�อและ

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันีB   เพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัBงเป็นกรรมการบริษทั  และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ
ขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนีB เป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษทั 
เปิดเผยขอ้มลู  หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 
 
     ลงชื�อ.........................................................บุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ 
                                           (..........................................................) 


