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(แบบ ค.) 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 

 

 

1.  ช่ือ-นามสกลุ ........................................................................ สกลุเดิม (ถ้ามี) ................................................ 

2.  วนั/เดือน/ปี เกิด ............................................... อาย ุ...................... ปี 

3.  สญัชาติ .................................................. 

4.  สถานภาพ  (  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หยา่   (  ) หม้าย 

4.1 คูส่มรส ช่ือ .................................................. สกลุเดิม (ถ้าม)ี ................................................ 

4.2 บตุร ................ คน 

      (1) ช่ือ ....................................................... อาย ุ................ ปี ท่ีท างาน ..................................................... 

      (2) ช่ือ ....................................................... อาย ุ................ ปี ท่ีท างาน ..................................................... 

      (3) ช่ือ ....................................................... อาย ุ................ ปี ท่ีท างาน ..................................................... 

5.  ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้ 

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

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

โทรศพัท์.......................................... โทรสาร ........................................ E-mail .......................................... 

สถานท่ีท างาน 

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

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

โทรศพัท์........................................... โทรสาร ......................................... E-mail .......................................... 

6.  คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 

6.1 คณุสมบตัิทางการศกึษา 

           สถาบนัการศกึษา                        คณุวฒุิ                          สาขาวิชาเอก                ปีที่ส าเร็จ 

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

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

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

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

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

 

 

 

รูปถ่าย 
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6.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาทีเ่ก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

                       ช่ือหลกัสตูร                                    สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร                    ปีที่เข้าร่วม 

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

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

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

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

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

7.  ประสบการณ์การท างาน จนถงึปัจจบุนั 

    ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)                 ช่ือสถานท่ีท างาน                       ประเภทธุรกิจ                ต าแหน่งงาน 

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

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

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

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

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

8.  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหนง่งานปัจจบุนั 

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

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

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

9.  การถือหุ้นใน บริษัท ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ............................. (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 

หุ้นสามญั .................................... หุ้น 

การถือหุ้นใน บริษัท ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน) ของบคุคลที่เก่ียวข้อง 

คูส่มรส หุ้นสามญั .............................. หุ้น 

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

(1) ช่ือ ............................................... หุ้นสามญั ..........................หุ้น 

(2) ช่ือ ............................................... หุ้นสามญั ..........................หุ้น 

(3) ช่ือ ............................................... หุ้นสามญั ..........................หุ้น 
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10.  ประวตัิการฟอ้งร้องหรือถกูด าเนนิคด ี

        ศาล                   สถานะ                  คดี           ข้อหา/ฐานะ         ทนุทรัพย์          ผลคดี 
           (โจทก์/จ าเลย/ผู้ ร้อง)  (แพง่/อาญา/     ความผิด 
                                                         ล้มละลาย) 
........................ ............................... ................... ........................ ...................... ...................... 

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

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

11.  รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา 

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

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

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

พร้อมกนันี ้ได้แนบเอกสารหลกัฐาน และเอกสารประกอบการพจิารณา ที่ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วทกุหน้า 

จ านวน ............... แผน่ 

ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมในการถกูเสนอช่ือเพื่อเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามี 

คณุสมบตัิครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความ 

ข้างต้น เอกสารหลกัฐาน และเอกสารประกอบที่แนบมาด้วยทัง้หมด ถกูต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย 

ข้อมลู หรือเอกสารดงักลา่วได้ 

  

 

ลงช่ือ ............................................................ ผู้ ได้รับการเสนอช่ือ 

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

                                             วนัท่ี  ............................................................   
 

หมายเหต ุ

เอกสารหลกัฐานของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือที่ต้องแนบมาด้วย มีดงันี ้ 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ หลกัฐานการศกึษา 

ประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) 

3.  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 

 


