แบบ ค.
แบบข้ อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริษัท
ส่ วนที 1 : ข้ อมูลทัวไป
1.1 ชื อ / นามสกุล (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...............................................................................................................................................
1.2 ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจําตัวประชาชน
[ ] หนังสื อเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีมิได้มีสญ
ั ชาติไทย)
เลขทีบัตร...................................สถานทีออกบัตร......................................................บัตรหมดอายุ....................................
(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง)
1.3 สั ญชาติ......................................................................วัน/เดือน/ ปี เกิด...................................................................................
1.4 คู่สมรสชื อ............................................................................... (ชือสกุลเดิม) .......................................................................
1.5 จํานวนบุตร....................................คน คือ
1.5.1 ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.......................................................
1.5.2 ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.......................................................
1.5.3 ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.......................................................
1.5.4 ชือ-ชือสกุล............................................................... อายุ................ปี ทีทํางาน.......................................................
1.6 ทีอยู่ปัจจุบัน / ทีติดต่ อได้ :
เลขที............................................................หมู่บา้ น / อาคาร ...............................................................................................
ซอย...............................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต .....................................................................................จังหวัด ............................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ .............................................................................. ประเทศ ...........................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................................... โทรสาร ...........................................................................
E-mail (ถ้ามี) ……………...……………………………………………………………………..………………………....
ทีอยูใ่ นต่างประเทศ : (กรณีบุคคลทีมิได้มีสญ
ั ชาติไทย) ........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..………………………………….
ข้อมูลอืนๆ เพือการติดต่อ ......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..………………………………….
1.7 วุฒ ิการศึกษา
วุฒ ิการศึกษา

(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

[ ] ตํากว่าปริ ญญาตรี
สาขาวิชาหลัก

[ ] ปริ ญญาตรี ขึนไป
สถาบันการศึกษา

ปี ทีเรียน-สํ าเร็จการศึกษา

1.8 การผ่ านการอบรมทีเกียวข้ องทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
ชื อหลักสู ตร
ปี ทีเข้ ารับการฝึ กอบรม
[
[
[
[
[
[

] Director Certification Program (DCP)
] Director Accreditation Program (DAP)
] Audit Committee Program (ACP)
] The Role of Chairman (RCM)
] Finance for Non-Finance Director (FN)
] อืน ๆ ระบุ ………………………………

1.9 ประสบการณ์ ทํางาน
ปี พ.ศ.

สถานทีทํางาน

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
ประเภทธุรกิจ

1.10 การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจํากัดหรื อบริษัทจดทะเบียนอืนในปัจจุบัน
สถานทีทํางาน
ตําแหน่ งงาน
ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ งงาน

ระยะเวลา (ตังแต่ - จนถึง)

1.11 การถื อหุ้นในบริษัท แอ็พ พลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีได้รับการพิจารณาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ถือหุน้ จํานวน................................................................หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ จํานวน................................................................................................................................หุน้
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ:1. ชือ-สกุล ................................................................................ถือหุ้นจํานวน.........................................หุน้
2. ชือ-สกุล ................................................................................ถือหุ้นจํานวน..........................................หุน้
3. ชือ-สกุล ................................................................................ถือหุ้นจํานวน..........................................หุน้

ส่ วนที 2 : คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
คุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องกรรมการ
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั จดทะเบียน
2. มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานทีเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถควบคุมการดําเนินการของผูบ้ ริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
4. ต้องไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั ฯ คือ
1.1 ประกอบกิจการหรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนทุกประเภทหรื อเป็ นกรรมการของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชนอืนทีประกอบ
ธุรกิจอย่างเดียวกัน ธุรกิจทีแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นคู่สญ
ั ญาทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั ฯ
1.2 กรณี อืนๆ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดและ/หรื อทีกฎหมายบัญญัติไว้
2. มีเวลา ความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ความระมัดระวัง ความซือสัตย์ สุ จริ ต สุ ขภาพ ร่ างกายแข็งแรง สามารถทุ่มเท
เวลาให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างเต็มที ทังในเวลาและนอกเวลาการประชุมและสามารถเข้าประชุมคณะ กรรมการได้อย่างสมําเสมอ
สามารถมีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ในทีประชุม รวมทังสามารถปฏิบตั ิงานอืนๆ
ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายได้
ลักษณะต้ องห้ ามอืนๆ
1. เป็ นบุคคลทีถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
2. เป็ นบุคคลทีมีชืออยูใ่ นบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็ นผูบ้ ริ หารตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
3. อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมายในความเกียวกับการกํากระทําอันไม่
เป็ นธรรมเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้าหรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล
หรื อทุจริ ต
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
4. อยูร่ ะหว่างระยะเวลาทีกําหนดตามคําสังขององค์กรทีมีอาํ นาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
5. เคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่ากระทําความผิดตาม (3) หรื อเคยถูกเปรี ยบเทียบปรับเนืองจากการกระทําตามความผิดในข้อ (3)
[ ] ใช่
[ ] ไม่ใช่
6. ส่วนได้เสี ยทางตรงและทางอ้อมในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ทีเกียวข้องเป็ นคู่สญ
ั ญา
[ ] มี (โปรดระบุ)..............................................................................................................................................
[ ] ไม่มี

ส่ วนที 3 : คํานิยามและคํารับรอง
คํารับรองของผูไ้ ด้รับการเสนอชือ
(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลประวัติขา้ งต้นของข้าพเจ้าแก่บริ ษทั ฯ และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแนบเพิมเติม
นีถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จหรื อไม่ขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญและ
(ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชือเป็ นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั และยินยอมให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบ
ข้อมูลใดๆ ทีข้าพเจ้าแจ้งแก่บริ ษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลอืนใดเกียวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลขึนทะเบียน
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อประวัติการทําผิด ซีงบริ ษทั ฯ จะใช้เพือการดําเนิ นการประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคล
เพือเข้ารับการเสนอชือเป็ นกรรมการ

ลงชือ ……………………………………ผูไ้ ด้รับการเสนอชือ
(……………………………………)
วันที ……………………………………..

