แบบ ค
(สำหรับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย
(2) ภาษาอังกฤษ
2. หมายเลขบัตรประชาชน
3. วัน / เดือน / ปี เกิด
4. สถานภาพการสมรส
 โสด
(1) ชื่อ – ชื่อสกุลคู่สมรส
วัน / เดือน / ปี เกิด
(2) จานวนบุตร

ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)
ชือ่ - ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

 สมรส
อายุ
คน ดังนี้

อายุ
ปี สัญชาติ
 หม้าย / หย่าร้าง
(ชื่อ - ชื่อสกุลเดิม
ปี

ชือ่ - ชื่อสกุล

5.

6.
7.

8.

วัน / เดือน / ปี เกิด

1.
2.
3.
4.
5.
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ : เลขที่
หมู่บ้าน / อาคาร
ถนน
ตาบล / แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อาชีพปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน : เลขที่
หมู่บ้าน / อาคาร
ถนน
ตาบล / แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ประวัติการศึกษา
ชือ่ สถาบันการศึกษา

หมู่ที่

)

อายุ

ซอย

อาเภอ / เขต
โทรศัพท์ (มือถือ)
อีเมล์
หมู่ที่

ซอย

อาเภอ / เขต
โทรศัพท์ (มือถือ)
อีเมล์
คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ปีที่สาเร็จ

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อหลักสูตร
ผู้จัดหลักสูตร
รุ่น / ปีทอี่ บรม

10. ประสบการณ์การทางาน (ย้อนหลัง 5 ปี โดยเรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
ชือ่ บริษัท

ตาแหน่ง
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ประเภทธุรกิจ

ตั้งแต่ปี ถึง ปี

แบบ ค
11. การถือหุ้นใน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่
(หากไม่มี โปรดระบุ - ไม่มี-)
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ถือหุ้นสามัญ
จานวน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถือหุ้นสามัญ
จานวน

(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
หุ้น
หุ้น

12. การดารงตาแหน่งเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วนผู้จัดการ ในนิตบิ ุคคลใดๆ และการถือหุ้นในกิจการดังกล่าว (ตามจานวนร้อยละของทุนชาระแล้ว)
(หากไม่มี โปรดระบุ - ไม่มี-)
(12.1) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ร้อยละ
ชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ
ของหุ้นที่ถือ

(12.2) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ตาแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ
ของหุ้นที่ถือ

13. การถือหุ้นในกิจการอื่นทีเ่ กินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว (หากไม่มี โปรดระบุ - ไม่มี-)
(13.1) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ
ของหุ้นที่ถือ

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ
ของหุ้นที่ถือ

(13.2) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

14. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) (หากไม่มี โปรดระบุ - ไม่มี-)
สถานะ
คดี
ข้อหา หรือ
ศาล
(โจทก์ / จาเลย / ผู้ร้อง)
(แพ่ง / อาญา / ล้มละลาย) ฐานความผิด

15. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
3. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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ทุนทรัพย์

ผลคดี
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4.
5.
6.
7.
8.

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัติ หรือ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อกาหนดของบริษัท

ข้าพเจ้า

 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม มีรายละเอียด ดังนี้

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และเอกสารประกอบ
ที่ยื่นมาพร้อมนี้ เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่แจ้งแก่บริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า
หรือประวัติการกระทาผิด ซึ่งบริษัทใช้เพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ลงชื่อ
(

(ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)
)

วันที่

หลักฐำนประกอบ :
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องแนบหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้
1. สาเนาบัตรประชาชน
1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
1 ชุด
3. สาเนาวุฒิการศึกษา
1 ชุด
4. สาเนาใบฝึกอบรมต่างๆ
1 ชุด
5. รูปถ่าย (1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
1 รูป
6. เอกสารอื่นๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
แผ่น
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