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                      แบบข้อมูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
                                     ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
     (1)  ช่ือ-สกลุ (ภาษาไทย) ………………………………………………. (ช่ือสกลุเดิม ....................................................................... ) 
                          (ภาษาองักฤษ) …………………………………………………………………………………………………………. 
     (2) วนั/เดือน/ปีเกิด ............................................................................... อาย ุ........................... ปี 
     (3) สญัชาติ ...................................................... 
     (4) สุขภาพ    [    ] แขง็แรงเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการได ้        [    ] ไม่แขง็แรงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการได ้
           (โปรดแนบใบรับรองแพทยย์อ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 
     (5) คู่สมรสช่ือ-สกลุ..................................................................................... (ช่ือสกลุเดิม ..................................................................... ) 
     (6) บุตร จาํนวน ………… คน คือ 

ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ.............ปี  ท่ีทาํงาน ................................................................ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี  ท่ีทาํงาน ................................................................ 
ช่ือ ........................................................................................ อาย ุ............ ปี  ท่ีทาํงาน ............................................................... 
ช่ือ .......................................................................................  อาย ุ............ ปี  ท่ีทาํงาน ................................................................ 

2. ท่ีอยูปั่จจุบนั 
     (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ  ช่ือสถานประกอบธุรกิจ ................................................................................................................. 

เลขท่ี................. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................. 
ตาํบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ....................................................................... 
จงัหวดั ................................................ โทรศพัท ์........................................................................... 

     (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพาํนกัอาศยั  เลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................................................. 
ตาํบล/แขวง ........................................ อาํเภอ/เขต ........................................................................ 
จงัหวดั ............................................... โทรศพัท ์........................................................................... 

      (3) ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ                            (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

3. คุณสมบติัตามวิชาชีพ 
    (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 

ช่ือสถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา        ช่ือคุณวฒิุและสาขาวิชาเอก                         ปีท่ีสาํเร็จ 
          ………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
          ………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
          ………………………………………………….. ……………………………………………………… ………………   

 (2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั 
                   ช่ือหลกัสูตร              ผูจ้ดัหลกัสูตร         ปีท่ีเขา้ร่วม 
       ………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
       ………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 
       ………………………………………………….. ……………………………………………………… ……………… 

 
 

สาํหรับติดรูปสี 

ขนาด 2 น้ิว 

แบบ ข 



2/2 

 4. ประสบการณ์การทาํงาน 5 ปียอ้นหลงัจนถึงปัจจุบนั 
             ปี พ.ศ.    ช่ือสถานท่ีทาํงาน           ประเภทธุรกิจ    ตาํแหน่งงาน 
...................................  .........................................................................   .........................................................  .......................................... 
...................................  .........................................................................   .........................................................  .......................................... 
...................................  .........................................................................   .........................................................  .......................................... 
...................................  .........................................................................   .........................................................  .......................................... 
...................................  .........................................................................   .........................................................  .......................................... 
...................................  .........................................................................   .........................................................  .......................................... 

5. การถือหุน้สามญัในบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ………………………………... (วนัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ) 
    ตนเองถือหุน้จาํนวน .................................................. หุน้ 
    คู่สมรสถือหุน้จาํนวน .................................................. หุน้ 
    บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ   (1) ช่ือ .......................................................................................  ถือหุน้จาํนวน ............................... หุน้ 
                                                 (2) ช่ือ ......................................................................................   ถือหุน้จาํนวน ............................... หุน้ 

6. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
ช่ือธุรกิจ           ประเภทธุรกิจ    ผูเ้ก่ียวขอ้ง     ร้อยละ        ตาํแหน่งงาน              ตั้งแต่ปี  

ของหุน้ท่ีถือ  ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  
.......................................... ......................................... .......................... ...................      ............................................      ............... 
.......................................... ......................................... .......................... ...................      ............................................      ............... 
.......................................... ......................................... .......................... ...................      ............................................      ............... 
หมายเหตุ ใหร้ายงานทุกธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารและธุรกิจท่ีมีการถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของธุรกิจนั้น  

7. ท่านเคยมีประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีหรือไม่ (เวน้แต่ความผดิลหุโทษ)  
    [  ] ไม่มี   [  ] มี กรุณาระบุรายละเอียด ........................................................................................................... 

8. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ (ขอ้ใดจดัหาไม่ได ้ใหร้ะบุเหตุผลดว้ย)  
[  ] 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)  
[  ] 2. สาํเนาทะเบียนบา้น   
[  ] 3. หลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา     
[  ] 4. หนงัสือรับรองการทาํงานจากสถานท่ีทาํงานปัจจุบนัหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใชแ้บบ Company Testifying Form)  
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว /……….. ) ............................................................................................................ ตกลงใหเ้สนอช่ือ 
และขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ี เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั ไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จาํกดั (มหาชน) และขอ
รับรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้น้ี ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ และ
ยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูล หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 

ลงช่ือ .......................................................... บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
         (…………………………………….) 
         วนัท่ี ............................................... 

หมายเหตุ กรณีช่องวา่งในการระบุขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถจดัพิมพเ์อกสารเพ่ิมเติมได ้


