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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)       ทะเบียนเลขที่  0107545000179 
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED     Registration No. 0107545000179 
 

 

แบบประวัติบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 
(Resume of nominated candidate to be elected as Director for the year 2021) 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)   เลขท่ีบัตรประชาชน   
Name (Mr. / Mrs. / Miss) ID No./Passport No. 

ที่อยู่   
Address 

สัญชาติ   วัน/เดือน/ปีเกิด   อาย ุ  ปี 
Nationality  Date of Birth Age year(s) 

โทรศัพท์   โทรสาร   อีเมล   
Telephone  Facsimile  Email 

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education) 
ปีที่ส าเร็จ 

(Year of Graduation) 
ระดับการศึกษา 

(Education Level) 
สถาบันการศึกษา 

(Education Institution) 
สาขาวชิา 

(Major/Specialization) 
    

    

    

ประวัติการท างาน (Work Experience) 
ตั้งแต่ป ี

(From year) 
ถึงป ี

(To year) 
บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(Company / Type of Business) 
ต าแหน่ง 

(Position) 
    

    

    

    

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
(โปรดแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรผ่ำนกำรฝึกอบรม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
Training for director course of Thai Institute of Directors (IOD) (Please enclose a certified true copy of 
certificates) 

ปี 
(Year) 

หลักสูตร 
(Course) 
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ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise) 
ล าดับที ่
(No.) 

รายละเอียด 
(Details) 

  

  

จ านวนหุ้น AH ที่ถือ (Holding of AH)    หุ้น (Shares) 

การมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลกัษณะ

ส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่ำของรำยกำร) 

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 หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทอื่นๆ 
Please specify any shareholding or partnership or directorship of any related companies or other 
companies 

ชื่อบริษัท 
(Name of Company) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง 
(No. of shares 

held) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(% Holding) 

ข้อมูล ณ 
วันที ่

(Data as of) 

ต าแหน่ง 
(Position) 

     

     

     

     

     

สถานภาพการสมรส   คู่สมรสช่ือ-สกุล     
Marital Status  Spouse’s name 

รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ (Name of related person)  
บิดา   มารดา     
Father  Mother 
พี่/น้อง  1.   2.     

(Siblings) 3.    4.     

 5.   6.     

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

 2.   อายุ (Age)   ปี (years)  

 3.   อายุ (Age)   ปี (years)  

 4.   อายุ (Age)   ปี (years) 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผู้บริหาร (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบยีนตาม
กฏหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์กับบุคคลดังกลา่ว) Please specify relationship with Director / Management of the 
Company 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร 
(Name of Director / Management) 

ความสัมพันธ ์
(Relationship) 

  

  

  

  

จ านวนหุ้นท่ี คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะถือในบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน 
Number of shares held by spouse, and children who are minor in the Company 

ชื่อ-สกุล 
(Name-Surname) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง 
(No. of shares 

held) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(% Holding) 

ข้อมูล ณ วันที ่
(Data as of) 

    

    

    

    

    

    

จ านวนหุ้นท่ีตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยังไมบ่รรลุนิตภิาวะ ถือในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
Number of shares held by self, spouse, and children who are minor in subsidiaries, associates and other 
related companies 

ชื่อบริษัท 
(Name of Company) 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง 
(No. of shares 

held) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(% Holding) 

ข้อมูล ณ 
วันที ่

(Data as of) 

ต าแหน่ง 
(Position) 
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 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด 
(มหาชน) ประจ าปี 2564 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอ
รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายก าหนด 

 I hereby consent to this proposal to be nominated as the Director of AAPICO Hitech PLC for the 
year 2021, 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    ผู้ที่ไดร้ับการเสนอช่ือ 
  Signed  (  ) Candidate 
  วันท่ี    
  Date (  )   
 

 
เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documents required) 
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(Individual: A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed) 
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรอง

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