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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)       ทะเบียนเลขที่  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

 

แบบประวัตบุิคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ประจําป 2563 

(Resume of nominated candidate to be elected as Director for the year 2020) 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)   เลขท่ีบัตรประชาชน   

Name (Mr. / Mrs. / Miss) ID No./Passport No. 

ท่ีอยู   

Address 

สัญชาติ   วัน/เดือน/ปเกิด   อายุ   ป 

Nationality  Date of Birth Age year(s) 

โทรศัพท   โทรสาร   อีเมล   

Telephone  Facsimile  Email 

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education) 

ปท่ีสําเร็จ 
(Year of Graduation) 

ระดับการศึกษา 
(Education Level) 

สถาบันการศึกษา 
(Education Institution) 

สาขาวิชา 
(Major/Specialization) 

    

    

    

ประวัติการทํางาน (Work Experience) 

ต้ังแตป 
(From year) 

ถึงป 
(To year) 

บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
(Company / Type of Business) 

ตําแหนง 
(Position) 

    

    

    

    

การผานการอบรมหลักสตูรกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ป 
(Year) 

หลักสูตร 
(Course) 
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ความสามารถ / ความเช่ียวชาญ (Competency / Expertise) 

ลําดับท่ี 
(No.) 

รายละเอียด 
(Details) 

  

  

จํานวนหุน AH ท่ีถือ (Holding of AH)    หุน (Shares) 

การมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรง และ/หรือทางออมในฐานะท่ีเปนคูสัญญากับบริษัท (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะ

สวนไดเสียพรอมระบุมูลคาของรายการ) 

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) 

      

       

การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวนในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการในบริษัทท่ีเกี่ยวของกับบริษัท หรือบริษัทอื่นๆ 

Please specify any shareholding or partnership or directorship of any related companies or other 
companies 

ช่ือบริษัท 
(Name of Company) 

จํานวนหุนที่ถือครอง 
(No. of shares 

held) 

สัดสวนการถือหุน 
(% Holding) 

ขอมูล ณ 
วันท่ี 

(Data as of) 

ตําแหนง 
(Position) 

     

     

     

     

     

สถานภาพการสมรส   คูสมรสชื่อ-สกุล     

Marital Status  Spouse’s name 

รายช่ือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของและบุคคลท่ีมีความสัมพันธ (Name of related person)  

บิดา   มารดา     

Father  Mother 

พี่/นอง  1.   2.     

(Siblings) 3.    4.     

 5.   6.     

บุตร (Children)  1.   อายุ (Age)   ป (years) 

 2.   อายุ (Age)   ป (years)  

 3.   อายุ (Age)   ป (years)  

 4.   อายุ (Age)   ป (years) 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร (รวมถึงความสัมพันธทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตาม
กฏหมาย ใหระบุความสัมพันธกับบุคคลดังกลาว) Please specify relationship with Director / Management of the 
Company 

รายชื่อกรรมการ / ผูบริหาร 
(Name of Director / Management) 

ความสัมพันธ 
(Relationship) 

  

  

  

  

จํานวนหุนท่ี คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะถือในบริษัท และสัดสวนการถือหุนดังกลาวตอทุนจดทะเบียน 
Number of shares held by spouse, and children who are minor in the Company 

ช่ือ-สกุล 
(Name-Surname) 

จํานวนหุนท่ีถือครอง 
(No. of shares 

held) 

สัดสวนการถือหุน 
(% Holding) 

ขอมูล ณ วันที่ 
(Data as of) 

    

    

    

    

    

    

จํานวนหุนท่ีตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ถือในบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ 
Number of shares held by self, spouse, and children who are minor in subsidiaries, associates and other 
related companies 

ช่ือบริษัท 
(Name of Company) 

จํานวนหุนที่ถือครอง 
(No. of shares 

held) 

สัดสวนการถือหุน 
(% Holding) 

ขอมูล ณ 
วันท่ี 

(Data as of) 

ตําแหนง 
(Position) 

     

     

     

     

     

 

  

 

 

 

 

 ขาพเจาใหความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) ประจําป 2563 และขอรับรองวาขอมูลของขาพเจาขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ และขอ

รับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฏหมายกําหนด 
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 I hereby consent to this proposal to be nominated as the Director of AAPICO Hitech PLC for the 
year 2 0 20, 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    ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
  Signed  (  ) Candidate 
  วันท่ี    

  Date (  )   
 

 

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documents required) 
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีท่ีเปนชาวตางชาติ) ของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed) 
2. ในกรณีที่ผูไดรับการเสนอชื่อมีการแกไขคํานาํหนาชื่อ ช่ือ หรือนามสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาวท่ีลงนามรับรอง

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


