
แบบข�อมูลบคุคลที่ได�รับการเสนอชื่อเข�ารับการพิจารณา 

เลือกต้ังเป�นกรรมการบริษัทในการประชุมผู�ถือหุ�น  

 

1. ข�อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได�รับการเสนอชื่อ 

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)………………………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม).………………………………………………………… 

(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………..(ชื่อสกุลเดิม)………………………………………………………… 

(2) วัน/เดือน/ป�เกิด………………………………………………………………................อายุ.…………………ป� 

(3) สัญชาติ........................................... 

(4) สุขภาพ   [ ] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน�าที่กรรมการได�   [ ] ไม�แข็งแรงพอที่จะปฏบิัติหน�าที่กรรมการได� 

(โปรดแนบใบรับรองแพทย�ย�อนหลังไม�เกิน 6 เดือน) 

(5) สถานภาพการสมรส [ ] โสด   [ ] สมรส  [ ] หย�าร�าง 

(6) คู�สมรสชื่อ…………………………………………………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม)……………………………………………………….. 

(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 

 ชื่อบุตร     วัน/เดือน/ป�เกิด   อายุ (ป�)   สถานทีท่ํางาน 

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

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

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

2. ที่อยู�ป�จจุบัน 

(1) ที่อยู�สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ…………………………………………………………………………………………………. 

    เลขที…่…………….......หมู�..............ตรอก/ซอย.......................................................... 

    ถนน…………………………………………..ตําบล/แขวง.......................................................... 

    อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด................................................................... 

    รหัสไปรษณีย�…………………………..โทรศัพท�…………………………………………………………………… 

(2) ที่อยู�สถานที่พํานักอาศัย  เลขที…่…………….......หมู�..............ตรอก/ซอย.......................................................... 

    ถนน…………………………………………..ตําบล/แขวง.......................................................... 

    อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด................................................................... 

    รหัสไปรษณีย�…………………………..โทรศัพท�……………………………………………………………………… 

    โทรศัพท�มือถือ…………………………E-mail …………………..………………………………………………… 

(3) ที่อยู�ในต�างประเทศ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

(กรณีบุคคลที่มิได�มีสญัชาติไทยให�ระบุที่อยู�ที่ติดต�อได�ในต�างประเทศ) 
 

         Page 1 of 4 
 



3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล�าสุด) 

 ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา   ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก       ป�ที่สําเร็จ 

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

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

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

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

(2) หลักสูตรการฝ�กอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข�องกบัการเป�นกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบันการเงิน 

  ชื่อหลักสูตร     ผู�จัดหลักสูตร        ป�ที่เข�าร�วม 

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

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

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

4. คุณสมบัติตามกฎหมายและข�อกําหนดที่เกี่ยวข�องของบริษัทฯ 

[ ] มีคุณสมบัติครบถ�วนตามกฎหมายและข�อกําหนดที่เกี่ยวข�องของบริษัทฯ 

5. ประสบการณ�การทํางานจนถึงป�จจุบัน (ระบุทุกตําแหน�งทั้งในบริษัทเอกชน หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน�วยงานอสิระ และตําแหน�งทางการเมือง) 

  ต้ังแต� พ.ศ.ถึง พ.ศ.      ชื่อสถานที่ทํางาน   ประเภทธุรกิจ       ตําแหน�งงาน 

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

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

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

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

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

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

6. หน�าทีค่วามรับผิดชอบในตําแหน�งงานป�จจบุัน 

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

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

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

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

7. การถือหุ�นสามัญของบมจ. แพรนด�า จิวเวลร่ี ณ วันที…่……………………………………………. (วันที่ได�รับการเสนอชื่อ) 

ถือหุ�นบริษัท หุ�นสามัญ…………………………………………………….. หุ�น  

คู�สมรส ถือหุ�นสามัญ.................................................. หุ�น 

บุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ....................................................................... ถือหุ�นสามัญ..........……………………… หุ�น 

            (2) ชื่อ....................................................................... ถือหุ�นสามัญ..........……………………… หุ�น 
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8. ธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับตนเอง คู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ สําหรับทุกบริษัทที่เป�นกรรมการ ผู�จัดการ หรือ

ผู�มีอํานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ�น 

(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข�อง 

         ชื่อบริษัท   ประเภทธุรกิจ  ตําแหน�งงานในธุรกิจ        ต้ังแต�ป�ถึงป�         ร�อยละของหุ�นที่ถือ 

• กลุ�มธุรกิจที ่1 

1)…………………………………..     …………………………    ………………………………………..     …………………………..       …………….……………… 

2) …………………………………..    …………………………    ………………………………………..    …………………………..        …………………………… 

• กลุ�มธุรกิจที ่2 

1)…………………………………..     …………………………    ………………………………………..    …………………………..        …………………..……… 

2)…………………………………..     …………………………    ………………………………………..    …………………………..        ………………..………… 

• กลุ�มธุรกิจที ่3 

1)…………………………………..     …………………………    ………………………………………..    …………………………..        …………….…….……… 

2)…………………………………..     …………………………    ………………………………………..    …………………………..        …………………..……… 

 

(2) บริษัทที่คู�สมรสหรือบุตรยังไม�บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข�อง 

       ชื่อบริษัท             ประเภทธุรกิจ     ตําแหน�งงานในธุรกิจ  ต้ังแต�ป�ถงึป�   ความเกี่ยวข�อง  ร�อยละของหุ�นที่ถือ 

1)…………………………..    ………………………………    ………………………………….    ……………….…     ………………………     ………………..………… 

2)…………………………..    ………………………………    ………………………………….    …………….……     ………………………     ………………..………… 

หมายเหตุ: (1) “กลุ�มธุรกิจ” หมายความว�า 

  (1.1) กลุ�มของบริษัทที่ประกอบด�วยบริษัทแม� บริษัทลูก หรือบริษัทร�วม 

  (1.2) กลุ�มของบริษัทที่อยู�ภายใต�อํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 

    (2) สําหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข�อง 

  (2.1) ให�จัดกลุ�มตามนิยาม “กลุ�มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใช�กลุ�มธุรกิจ ก็ให�ถือว�าแต�

          ละบริษัทเป�นหนึ่งกลุ�มธุรกิจด�วย 

  (2.2) กรณีมีตําแหน�งงานในธุรกิจเป�นประธานกรรมการ กรรมการที่เป�นผู�บริหาร หรือกรรมการ

          ผู�มีอํานาจลงนาม ให�ระบุให�ชัดเจนด�วย 

9. ประวัติการฟ�องร�องหรือถูกฟ�องร�องดําเนินคดี (เว�นแต�ความผิดลหุโทษ) 

ศาล 

สถานะ 

(โจทก�/จําเลย/

ผู�ร�อง) 

คดี (แพ�ง/

อาญา/

ล�มละลาย) 

ข�อหาหรือ

ฐานความผิด 
ทุนทรัพย� เลขที่คดี ผลคดี 

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

....................... .......................... .................... ..................... .................. .................. ..................... 
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10. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได�รับการเสนอชื่อโดยมีการรับรองสําเนาถูกต�อง (ข�อใดจัดหา

ไม�ได� ให�ระบุเหตุผลด�วย) 

(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(3) สําเนาทะเบียนบ�าน 

(4) หลักฐานแสดงการชําระภาษีเงินได�ในป�ที่ผ�านมา 

(5) ประวัติการทํางานและหนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานป�จจุบันหรือล�าสุด  

(6) สําเนาหนังสือตรวจคนเข�าเมือง/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต�างประเทศ) 

(7) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ให�สินเชื่อ หรือจากบริษัทข�อมูลเครดิต หรือ

จากหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�อง เพื่อรับรองว�าไม�เข�าข�ายจัดชั้นเป�นลูกหนี้ชั้นตํ่ากว�ามาตรฐานชั้นสงสัย ชั้นสงสัย

จะสูญ หรือสูญ 

 

 ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว/…………) ……………………………………………………………………………………………ตกลงให�เสนอชื่อ

และข�อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข�ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป�นกรรมการบริษัท และขอรับรองว�ารายละเอียดในแบบ

ข�อมูลข�างต�นนี้ถูกต�องครบถ�วน และเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพร�อมนี้เป�นความจริงทุกประการ และยินยอมให�บริษัท

แพรนด�า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) เป�ดเผยข�อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล�าวได� 

 

  

 

 ลงชื่อ………….........................……………………………………..บุคคลทีไ่ด�รับการเสนอชื่อ 

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

                    วันที.่.........../........./....................... 

รปูถ่ายผูไ้ดร้บั

การเสนอช่ือ

ขนาด 1 น้ิว           

(ไมเ่กิน 1 

เดือน) 
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