
 

Goodyear (Thailand) Public Company Limited 
50/9 Moo 3, Paholyothin Road KM 36,  
Klong Nueng Sub-District, Klong Luang District, 
Pathumthani 12120, Thailand. 
Registration No. 0107537001188 
Tel. +66 2909 8080 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธำนี 12120 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001188 
โทรศพัท์ 0 2909 8080 

 แบบ ค 

  หน้ำ 1 ของ 4 หน้ำ 

แบบข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

1. ประวติัส่วนตวั (โปรดแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หำกเคยเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกลุ โปรดแนบ

ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อด้วย) 

(1) ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภำษำไทย) ________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ______________________________________________________________ 

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อำย_ุ___________________ปี 

(3) สญัชำต_ิ____________________________________________________________________ 

(4) ที่อยู่________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5) สถำนภำพ (     ) โสด (     ) สมรส (     ) หย่ำ 

คู่สมรส ชื่อ – ชื่อสกลุ (ภำษำไทย)________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)_______________________________________________________________ 

บตุร____________คน ดงันี ้

บตุรคนที่ 1 

ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภำษำไทย) ________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อำย_ุ___________________ปี 

สถำนที่ท ำงำน_______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง____________________________________________________________________ 

บตุรคนที่ 2 

ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภำษำไทย) ________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อำย_ุ___________________ปี 

สถำนที่ท ำงำน_______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง____________________________________________________________________ 
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บตุรคนที่ 3 

ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภำษำไทย) ________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อำย_ุ___________________ปี 

สถำนที่ท ำงำน_______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง____________________________________________________________________ 

2. คณุสมบติั 

2.1 คณุวฒุิกำรศกึษำ (โปรดแนบหลกัฐำนกำรศกึษำ) 

สถำบนัที่ส ำเร็จกำรศกึษำ คณุวฒุิและสำขำวิชำเอก ปีที่ส ำเร็จ 
   
   
   

 

2.2 หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหรือสมัมนำที่เก่ียวข้องกบักำรท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำร (โปรดแนบ

หลกัฐำนกำรฝึกอบรม) 

สถำบนั/ผู้จดัหลกัสตูร ชื่อหลกัสตูร ปีที่เข้ำร่วม 
   
   
   

 

2.3 หลกัสตูรกำรฝึกอบรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำหน้ำที่กรรมกำร(โปรดแนบหลกัฐำน

กำรฝึกอบรม) 

สถำบนั/ผู้จดัหลกัสตูร ชื่อหลกัสตูร ปีที่เข้ำร่วม 
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3. ประวติักำรท ำงำน 

3.1 สถำนที่ท ำงำนปัจจบุนั 

ชื่อบริษัท 

เลขที่____________ถนน______________________ต ำบล/แขวง___________________ 

อ ำเภอ/เขต__________________________จงัหวดั______________________________ 

หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ___________________________________________________ 

หมำยเลขโทรศพัท์ที่ท ำงำน_________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________ 

3.2 ประสบกำรณ์ท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี (โดยกรอกข้อมลูเรียงจำกปัจจบุนัไปอดีต) 

สถำนที่ท ำงำน ประเภทธุรกิจ ต ำแหน่งงำน ตัง้แต่ปี.....ถึงปี....... 
    
    
    
    
    

3.3 ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอ่ืนหรือไม่  (     ) มี  (     ) ไม่มี 

ถ้ำมี โปรดระบรุำยละเอียด  

ชื่อบริษัทที่ 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

วำระ ประเภทธุรกิจ ตัง้แต่ปี.....ถึงปี....... 

1.    
2.    
3.    
4.    
หมำยเหต ุไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน (หำกรวมบริษัท) 
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4. กำรถือหุ้นในบริษัท ณ วนัที่ได้รับกำรเสนอชื่อ จ ำนวน _______________________________หุ้น 

กำรถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรส และบุตร ณ วนัที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

คู่สมรส จ ำนวน __________________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 1 จ ำนวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 2 จ ำนวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 3 จ ำนวน _______________________________หุ้น 

5. มีควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวกบัผู้บริหำรบริษัท  (     ) มี  (     ) ไม่มี 

กรณีมี โปรดระบรุำยละเอียด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. มีสว่นได้เสียกบับริษัท หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (นบัตัง้แต่ปี 2554 ถึงปัจจบุนั) 

(     ) มี  (     ) ไม่มี 

กรณีมี โปรดระบรุำยละเอียด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. ประวติักำรฟ้องร้อง หรือถกูฟ้องร้องด ำเนินคดี  (     ) มี  (     ) ไม่มี 

กรณีมี โปรดระบรุำยละเอียด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. ข้อมลูอื่นที่ส ำคญัที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท (ถ้ำมี) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ กรณีกระดำษไม่เพียงพอส ำหรับกรอกข้อมลู สำมำรถแนบข้อควำมเพิ่มเติมในกระดำษอื่นได้  

  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ ค นีด้้วย 


