สาหรับติดรู ปสี
ขนาด 2 นิ ้ว

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
แบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 (แบบ ค.)
วันที่ …………………………………
1. ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื่อสกุลเดิม ……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………………..
(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หย่าร้ าง
(4) คูส่ มรสชื่อ …………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม……………………………….)
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานที่ทางาน
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ติดต่ อได้
เลขที่……….….. หมูบ่ ้ าน / อาคาร .............................หมูท่ ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ตาบล/แขวง …………………...อาเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ. ……………………………
โทรศัพท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. ……………………………
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบบุที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ ในต่างประเทศ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. สถานที่ทางาน
ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................
เลขที่……….….. หมูบ่ ้ าน / อาคาร .............................หมูท่ ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ตาบล/แขวง …………………...อาเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ. ……………………………
โทรศัพท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. ……………………………
หน้ า 9 ของจานวน 11 หน้ า

4. คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
ปี ที่สาเร็จ
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
(2) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ชื่อหลักสูตร
ปี ที่เข้ าร่วม
………………………………………………………………..
…………………………
………………………………………………………………..
…………………………
………………………………………………………………..
…………………………
5. ประสบการณ์ การทางานจนถึงปั จจุบัน
ตังแต่
้ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งงาน
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
6. หน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานปั จจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(หากเนือ้ ที่ไม่ พอใช้ กระดาษขาวเขียนต่ อเพิ่มได้ และแนบมาพร้ อมแบบฟอร์ มนี)้

7. การถือหุ้นในบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ ณ วันที่ …...………………………(วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ้นสามัญ
จานวน………………….. หุ้น
คูส่ มรส ถือหุ้นสามัญ
จานวน……………………หุ้น
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ชื่อ………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จานวน…………………….. หุ้น
(2) ชื่อ………………… …………………………….ถือหุ้นสามัญ จานวน…………………….. หุ้น

หน้ า 10 ของจานวน 11 หน้ า

8. ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผู้เกี่ยวข้ อง
ร้ อยละของ ตาแหน่งงาน ตังแต่
้ ปี
หุ้นที่ถือ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
หมายเหตุ : สาหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1.0 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วของธุรกิจนัน้
9. ประวัตกิ ารฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้ องดาเนินคดี (เว้ นแต่ ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้ อหาหรื อ
ทุน
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์/จาเลย
/ล้ มละลาย)
ฐานความผิด ทรัพย์
คดี
/ผู้ร้อง)
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
10. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(3) สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั หรื อล่าสุด
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้ เสนอชื่อและ
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอม
ให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.................................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(
)

หน้ า 11 ของจานวน 11 หน้ า

