
หนา้ท ี1 จาก 3 หนา้ 

บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

แบบข้อมูลบคุคลทีได้รับการเสนอชือเพือพจิารณาเข้ารับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564  (แบบ ค.) 

 

                                                                                            วนัที ……………………………………… 
 

1.  ข้อมูลทวัไปของบุคคลทไีด้รับการเสนอชือ 

     (1) ชือ-ชือสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชือสกุลเดิม ……………………….………) 

                            (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………….………… 

   (2) วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สัญชาติ …………………….. 

 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หย่าร้าง 

     (4) คู่สมรสชือ …………………………………………………(ชือสกุลเดิม……………………………….) 

     (5) รายละเอียดเกียวกบับุตร 

                ชือบุตร       วนั/เดือน/ปีเกิด      อาย ุ(ปี)          สถานทีทาํงาน 

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

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

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

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

2.  ทีอยู่ 

     (1) ทีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ   

ชือสถานประกอบธุรกิจ   …………………………………………………..…………………. 

เลขท…ี…….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 

ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 

โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ทีอยูปั่จจุบนั / ทอียูที่สามารถติดต่อได ้ 

เลขท…ี…….….. ตรอก/ซอย ………………………………..ถนน …………………………… 

ตาํบล/แขวง ……………………อาํเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ………………………. 

โทรศพัท ์……………………………...........โทรศพัทม์ือถือ..................................................... 
 

3.  คุณสมบัตติามวชิาชีพ 

     (1) วฒิุการศึกษาสูงสุด 

ชือสถาบนัทีสาํเร็จการศึกษา               ชือคุณวฒุิและสาขาวิชาเอก          ปีทสีาํเร็จ 

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

 (2)  ประวติัการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

                ชือหลกัสูตร                       ปีทเีขา้ร่วม 

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

สาํหรับ 

ติดรูปสี 

ขนาด 2 นิว 
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4.  ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบนั 

  ตงัแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.              ชือสถานทีทาํงาน                    ประเภทธุรกิจ     ตาํแหน่งงาน 

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

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

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

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

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

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

5.  หน้าทีความรับผดิชอบในตําแหน่งงานปจัจุบนั 

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

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

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

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

6.  การถือหุ้นในบมจ. ประชาอาภรณ์  ณ วนัที …………………………………(วนัทีไดรั้บการเสนอชือ) 

     ถือหุ้นสามญั   จาํนวน………………….. หุ้น 

     คู่สมรส ถือหุน้สามญั  จาํนวน……………………หุน้ 

     บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  

     (1) ชือ………………………………………………… ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุ้น 

     (2) ชือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุ้น 

     (3) ชือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุ้น 

     (4) ชือ………………………………………………….ถือหุน้สามญั จาํนวน…………………….. หุ้น 
 

7.  ธุรกิจทเีกยีวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบตุรทียังไม่บรรลุนติิภาวะ 

      ชือธุรกิจ        ประเภทธุรกิจ           ผูเ้กียวขอ้ง  ร้อยละของ       ตาํแหน่งงาน ตงัแต่ปี 

หุน้ทีถือ       ในธุรกิจทีเกียวขอ้ง      

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

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

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

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

 

        หมายเหตุ  :   สาํหรับทุกธุรกิจทีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร และธุรกิจทีมีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 1.0 ของหุน้ที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนนั 
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8.  ประวตัิการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนนิคดี (เว้นแต่ความผดิลหุโทษ) 

         ศาล             สถานะ           คดี (แพ่ง/อาญา             ขอ้หาหรือ           ทุนทรัพย ์           เลขทีคดี             ผลคดี 

                          (โจทก/์จาํเลย           /ลม้ละลาย)            ฐานความผิด                              

                               /ผูร้้อง) 

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

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

9.  เอกสารประกอบการพจิารณาทีรับรองโดยบุคคลทไีด้รับการเสนอชือ  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(2) สาํเนาทะเบียนบา้น 

(3) สาํเนาหนงัสือตรวจคนเขา้เมือง/สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 

(4) สาํเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

(5) หนงัสือรับรองการทาํงานจากสถานทีทาํงานปัจจุบนัหรือล่าสุด  

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................................................................ตกลงให้เสนอชือและ

ขอ้มูลในเอกสารฉบบันี  เพือเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั  และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบ

ขอ้มูลขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบทียืนมาพร้อมนีเป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษทั 

เปิดเผยขอ้มูล  หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

 

     ลงชือ.........................................................บุคคลทไีดรั้บการเสนอชือ 

                                           (..........................................................) 


