
 

บริษทั โอซีซี จ ำกดั (มหำชน) 
แบบข้อมลูบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือพิจำรณำเข้ำรบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษทั 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2562 (แบบ ค.) 
   

                                                                                           วนัที ่…………………………… 
1.  ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ 
     (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..……………… (ชื่อสกุลเดมิ …………………….………) 
                        (ภาษาองักฤษ) …………………………………………….…………………….………… 
   (2) วนั/เดอืน/ปีเกดิ …………………………………..อาย ุ…………….ปี   สญัชาต ิ………………….. 
 (3) สถานภาพการสมรส  [     ] โสด  [     ] สมรส  [      ] หยา่รา้ง 
     (4) คู่สมรสชื่อ ……………………………………………… (ชื่อสกุลเดมิ……………………………….) 
     (5) รายละเอยีดเกีย่วกบับุตร 
                ชื่อบุตร      วนั/เดอืน/ปีเกดิ  อายุ (ปี)      สถานทีท่ างาน 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
…………………………………..  .……………………. ………… ………………………… 
2.  ท่ีอยู่ปัจจบุนั 
     (1) ทีอ่ยูส่ถานประกอบธุรกจิ   

ชื่อสถานประกอบธุรกจิ   …………………………………………………..…………………. 
เลขที…่…….….. ตรอก/ซอย ……………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ……………………. 
โทรศพัท ์…………………………… 

 (2) ทีอ่ยูส่ถานทีพ่ านกัอาศยั  
เลขที…่…….….. ตรอก/ซอย ……………………………..ถนน …………………………… 
ต าบล/แขวง ……………………อ าเภอ/เขต ………………….จงัหวดั ……………………. 
โทรศพัท ์…………………………… 

  (3) ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ (กรณบีุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ส ำหรับติดรูป
ส ีขนำด 2 นิว้ 



 

3.  คณุสมบติัตำมวิชำชีพ 
     (1)  คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

ชื่อสถาบนัทีส่ าเรจ็การศกึษา         ชื่อคุณวุฒแิละสาขาวชิาเอก        ปีทีส่ าเรจ็ 
……………………………………… …………………………………..  ………………... 

     (2)  ประวตักิารฝึกอบรมสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
            ชื่อหลกัสตูร                       ปีทีเ่ขา้รว่ม 
…………………………………………………………  ………………………………….. 
…………………………………………………………  ………………………………….. 

4.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนจนถึงปัจจบุนั 
ตัง้แต่ พ.ศ.ถงึ พ.ศ.  ชื่อสถานทีท่ างาน            ประเภทธุรกจิ   ต าแหน่งงาน 

 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
 ………………..  ……………………………… ……………….   ……………… 
5.  หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบในต ำแหน่งงำนปัจจบุนั 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  กำรถือหุ้น บรษิทั โอซซี ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่…………………………… (วนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ) 
     ถอืหุน้สามญั   จ านวน………………….. หุน้ 
     คู่สมรส ถอืหุน้สามญั  จ านวน……………………หุน้ 
     บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  
     (1) ชื่อ………………………………………………… ถอืหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 
     (2) ชื่อ…………………    …………………………….ถอืหุน้สามญั จ านวน…………………….. หุน้ 

7.  ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
      ชื่อธุรกจิ        ประเภทธุรกจิ  ผูเ้กีย่วขอ้ง  รอ้ยละของ       ต าแหน่งงาน ตัง้แต่ปี 

หุน้ทีถ่อื       ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง      
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
……………………..… ……………………… ….……………..      …….. ……………………..   ………. 
        หมำยเหต ุ :   ส ำหรับทกุธุรกิจที่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร และธุรกิจที่มีกำรถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วของธุรกิจนัน้ 

 



 

8.  ประวติักำรฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด ำเนินคดี (เว้นแต่ควำมผิดลหโุทษ) 
     ศาล         สถานะ           คด ี(แพ่ง/อาญา      ขอ้หาหรอื          ทุน          เลขที ่     ผลคด ี
                   (โจทก์/จ าเลย          /ลม้ละลาย)       ฐานความผดิ      ทรพัย ์      คด ี
                    /ผูร้อ้ง) 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
………………    ……………..    …………………..    ………………..    …….…    …….….    …………. 
 
9.  เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำท่ีรบัรองโดยบคุคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือ  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบยีนบา้น 
(3) ส าเนาหนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง/ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณชีาวต่างประเทศ) 
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงคุณวุฒกิารศกึษา 
(5) หนงัสอืรบัรองการท างานจากสถานทีท่ างานปัจจบุนัหรอืล่าสุด  

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงใหเ้สนอชือ่และ  

ขอ้มลูในเอกสารฉบบัน้ี  เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  และขอรบัรองว่ารายละเอยีด
ในแบบขอ้มลูขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบทีย่ ืน่มาพรอ้มนี้เป็นความจรงิทุกประการ  และ
ยนิยอมใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลู  หรอืเอกสารประกอบดงักล่าวได้ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
 (..................................................) 

 
 


