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แบบข้อมูลของบคุคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ (แบบ ค.) 
1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

(1) ชื่อ-สกลุ (ไทย) : ……………………………………………………………………………………………………………….                                             
ชื่อ-สกลุ เดมิ (ถา้ม)ี : .................................................................................................................................................                                

ชื่อ-สกลุ (องักฤษ) : ……………………………………………………………………………………………………………                                        

ชื่อ-สกลุ เดมิ (ถา้ม)ี : ………………………………………………………………………………………………………….                                                   

(2) วนั เดือน ปีเกดิ.....................................................................................................อาย.ุ............................................ปี   
(3) สญัชาต…ิ……………………………………………………………………………………………………………………...                                                           
(4) สถานภาพทางครอบครวั [  ] โสด [  ] สมรส [  ] หย่า   [  ] อื่นๆ                 

คู่สมรส ชื่อ...........................................................................ชื่อ-สกลุ (เดมิ)………………………………………………                        
(5) จ านวนหุน้ท่ีถือครอง:.............................................................หุน้ ณ วนัท่ี…………………………………………………                    

คู่สมรสถือหุน้ จ านวน :………………………………………….หุน้  ณ วนัท่ี...................................................................                      
(6) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : 

ชื่อบตุร..................................................................................อาย.ุ..........ปี จ านวนหุน้ท่ีถือ........................................หุน้ 
ชื่อบตุร..................................................................................อาย.ุ..........ปี จ านวนหุน้ท่ีถือ........................................หุน้ 
ชื่อบตุร..................................................................................อาย.ุ..........ปี จ านวนหุน้ท่ีถือ........................................หุน้ 
ชื่อบตุร..................................................................................อาย.ุ..........ปี จ านวนหุน้ท่ีถือ........................................หุน้ 

2. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั / ทีต่ิดต่อได ้
เลขที่................หมู่บา้น/อาคาร................................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย………………………………………….               
ถนน...............................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต…………………………………..                    
จงัหวดั...........................................รหสัไปรณีย…์………………………….โทรศพัท.์....................................................    
โทรสาร………………………………E-mail………………………………………………………………………………….                                         

3. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง :…………………………………………………………………………………………………………….                                                 
สถานท่ีท างาน...........................................................................................................................................................                                   

4. ประวัติการศึกษา  
สถาบนัการศกึษา วฒุิการศกึษา    ปีที่ส  าเรจ็การศกึษา 

…………………………………………     ………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 
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5. ประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่กี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท 
ชื่อหลกัสตูร ผูจ้ดัหลกัสตูร    ปีที่เขา้รว่ม 

…………………………………… ………………………………… …………………………………… 

…………………………………… ………………………………… …………………………………… 

…………………………………… ………………………………… …………………………………… 

…………………………………… ………………………………… …………………………………… 

6. ประวัติการท างาน : 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจบุัน 
ปี ต าแหน่ง  บรษิัท / หน่วยงาน 

……………………………………  …………………………………………      ……………………………………… 

……………………………………  …………………………………………      ……………………………………… 

……………………………………  …………………………………………      ……………………………………… 

……………………………………  …………………………………………      ……………………………………… 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, / นามสกลุ)…………………………………………………………………………………….                                             
ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) และขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้นีถู้กตอ้งครบถว้น  และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอ้มนีเ้ป็น
ความจรงิทุกประการ และยินยอมใหบ้ริษัท ไอรา่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานประกอบดังกล่าว
ได ้

ลงชื่อ..........................................................บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
           (.......................................................) 

                    วนัท่ี…………………………………………...                       
  
  รายการเอกสารทีย่ื่นประกอบการพิจารณา 

[  ] ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
[  ] ส าเนาทะเบียนบา้น (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
[  ] ส าเนาหลกัฐานคณุวฒุิทางการศกึษา (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
[  ] รูปถ่ายหนา้ตรง (ขนาด 1 นิว้ หรือ 2 นิว้) 
[  ] เอกสารเพิม่เติมอื่นๆ (ถา้ม)ี                 


