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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที�  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

 

แบบประวตับุิคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษทั ประจาํปี ���� 

(Resume of nominated candidate to be elected as Director for the year ����) 
 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)   เลขที�บตัรประชาชน   
Name (Mr. / Mrs. / Miss) ID No./Passport No. 

ที�อยู ่  
Address 

สญัชาติ   วนั/เดือน/ปีเกิด   อาย ุ  ปี 
Nationality  Date of Birth Age year(s) 

โทรศพัท ์  โทรสาร   อีเมล   
Telephone  Facsimile  Email 

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education) 

ปีที�สําเร็จ 
(Year of Graduation) 

ระดบัการศึกษา 
(Education Level) 

สถาบันการศึกษา 
(Education Institution) 

สาขาวชิา 
(Major/Specialization) 

    

    

    

ประวตักิารทาํงาน (Work Experience) 

ตั�งแต่ปี 
(From year) 

ถึงปี 
(To year) 

บริษทั / ประเภทธุรกจิ 
(Company / Type of Business) 

ตําแหน่ง 
(Position) 

    

    

    

    

การผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการที�จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(โปรดแนบสาํเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง) 
Training for director course of Thai Institute of Directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of certificates) 

ปี 
(Year) 

หลกัสูตร 
(Course) 

  

  

ความสามารถ / ความเชี�ยวชาญ (Competency / Expertise) 

ลาํดบัที� 
(No.) 

รายละเอยีด 
(Details) 
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จาํนวนหุน้ AH ที�ถือ (Holding of AH)    หุน้ (Shares) 

การมส่ีวนได้ส่วนเสียทั�งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที�เป็นคู่สัญญากบับริษัท (โปรดระบลุักษณะของกิจกรรมและลักษณะ

ส่วนได้เสียพร้อมระบมุูลค่าของรายการ) 

Please specify any direct and/or indirect interests in AH as counterparty (Please specify nature of transaction, and 
characteristic of such interests, and transaction value) 

      

       

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้องกบับริษัท หรือบริษัทอื�นๆ 
Please specify any shareholding or partnership or directorship of any related companies or other companies 

ชื�อบริษทั 
(Name of Company) 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง 
(No. of shares held) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(% Holding) 

ข้อมูล ณ วนัที� 
(Data as of) 

ตําแหน่ง 
(Position) 

     

     

     

     

     

สถานภาพการสมรส   คู่สมรสชื�อ-สกลุ     
Marital Status  Spouse’s name 

รายชื�อบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้องและบุคคลที�มคีวามสัมพนัธ์ (Name of related person)  

บิดา   มารดา     

Father  Mother 

พี�/นอ้ง  �.   �.     

(Siblings) 3.    4.     

 5.   6.     

บุตร (Children)  �.   อาย ุ(Age)   ปี (years) 

 2.   อาย ุ(Age)   ปี (years)  

 3.   อาย ุ(Age)   ปี (years)  

 4.   อาย ุ(Age)   ปี (years) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร (รวมถึงความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฏหมาย ใหร้ะบุความสมัพนัธ์กบับุคคลดงักล่าว) Please specify relationship with Director / Management of the Company 

รายชื�อกรรมการ / ผู้บริหาร 
(Name of Director / Management) 

ความสัมพนัธ์ 
(Relationship) 
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จาํนวนหุน้ที� คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษทั และสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวต่อทุนจดทะเบียน 
Number of shares held by spouse, and children who are minor in the Company 

ชื�อ-สกลุ 
(Name-Surname) 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง 
(No. of shares held) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(% Holding) 

ข้อมูล ณ วนัที� 
(Data as of) 

    

    

    

    

    

    

จาํนวนหุน้ที�ตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 
Number of shares held by self, spouse, and children who are minor in subsidiaries, associates and other related companies 

ชื�อบริษทั 
(Name of Company) 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง 
(No. of shares held) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(% Holding) 

ข้อมูล ณ วนัที� 
(Data as of) 

ตําแหน่ง 
(Position) 

     

     

     

     

     

 

 ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมในการถูกเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั 

(มหาชน) ประจาํปี ���� และขอรับรองวา่ขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้นี�ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ และ

ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฏหมายกาํหนด 

 I hereby consent to this proposal to be nominated as the Director of AAPICO Hitech PLC for the year ���7, 
and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify 
that my qualification meet all the Company’s criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.) 
 
 
  ลงนาม    ผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อ 
  Signed  (  ) Candidate 
  วนัที�    
  Date (  )   
 

 

เอกสาร / หลกัฐานประกอบการพจิารณา (Documents required) 

1. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีที�เป็นชาวต่างชาติ) ของผูที้�ไดรั้บการเสนอชื�อที�ลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed) 

2. ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อ หรือนามสกุล จะตอ้งแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวที�ลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้งมาดว้ย 

(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.) 


