
 

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) จํากดั (มหาชน) 
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ก.ม. 36  
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทมุธานี 12120 
ทะเบียนเลขที่ 0107537001188 
โทรศพัท์ 0 2909 8080 

 แบบ ค 

  หน้า 1 ของ 4 หน้า 

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

1. ประวตัิสว่นตวั (โปรดแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หากเคยเปลีย่นช่ือ ช่ือสกลุ โปรดแนบ

สําเนาใบเปลีย่นช่ือด้วย) 

(1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

(3) สญัชาติ_____________________________________________________________________ 

(4) ที่อยู_่_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5) สถานภาพ (     ) โสด (     ) สมรส (     ) หยา่ 

คูส่มรส ช่ือ – ช่ือสกลุ (ภาษาไทย)________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________________ 

บตุร____________คน ดงันี ้

บตุรคนท่ี 1 

ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

สถานที่ทํางาน_______________________________________________________________ 

ตําแหนง่____________________________________________________________________ 

บตุรคนท่ี 2 

ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

สถานที่ทํางาน_______________________________________________________________ 

ตําแหนง่____________________________________________________________________ 
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บตุรคนท่ี 3 

ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) ________________________________________________________ 

(ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด______________________________________อาย_ุ___________________ปี 

สถานที่ทํางาน_______________________________________________________________ 

ตําแหนง่____________________________________________________________________ 

2. คณุสมบติั 

2.1 คณุวฒุิการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานการศกึษา) 

สถาบนัที่สาํเร็จการศกึษา คณุวฒุิและสาขาวิชาเอก ปีที่สําเร็จ 
   
   
   

 

2.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการทําหน้าท่ีเป็นกรรมการ (โปรดแนบ

หลกัฐานการฝึกอบรม) 

สถาบนั/ผู้จดัหลกัสตูร ช่ือหลกัสตูร ปีท่ีเข้าร่วม 
   
   
   

 

2.3 หลกัสตูรการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การทําหน้าท่ีกรรมการ(โปรดแนบหลกัฐาน

การฝึกอบรม) 

สถาบนั/ผู้จดัหลกัสตูร ช่ือหลกัสตูร ปีท่ีเข้าร่วม 
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3. ประวตัิการทํางาน 

3.1 สถานท่ีทํางานปัจจบุนั 

ช่ือบริษัท 

เลขท่ี____________ถนน______________________ตําบล/แขวง___________________ 

อําเภอ/เขต__________________________จงัหวดั______________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ___________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีทํางาน_________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________ 

3.2 ประสบการณ์ทํางานย้อนหลงั 5 ปี (โดยกรอกข้อมลูเรียงจากปัจจบุนัไปอดีต) 

สถานท่ีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนง่งาน ตัง้แตปี่.....ถึงปี....... 
    
    
    
    
    

3.3 ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอืน่หรือไม่  (     ) มี  (     ) ไม่มี 

ถ้ามี โปรดระบรุายละเอียด  

ช่ือบริษัทท่ี 
ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

วาระ ประเภทธุรกิจ ตัง้แตปี่.....ถึงปี....... 

1.    
2.    
3.    
4.    
หมายเหต ุไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน (หากรวมบริษัท) 
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4. การถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ จํานวน _______________________________หุ้น 

การถือหุ้นในบริษัทของคูส่มรส และบตุร ณ วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

คู่สมรส จํานวน __________________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 1 จํานวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 2 จํานวน _______________________________หุ้น 

บตุรคนที่ 3 จํานวน _______________________________หุ้น 

5. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหารบริษัท  (     ) มี  (     ) ไม่มี 

กรณีมี โปรดระบรุายละเอยีด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. มีสว่นได้เสียกบับริษัท หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัตัง้แตปี่ 2554 ถึงปัจจบุนั) 

(     ) มี  (     ) ไม่มี 

กรณีมี โปรดระบรุายละเอยีด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. ประวตัิการฟ้องร้อง หรือถกูฟ้องร้องดําเนินคดี  (     ) มี  (     ) ไม่มี 

กรณีมี โปรดระบรุายละเอยีด_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. ข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

หมายเหตุ กรณีกระดาษไม่เพียงพอสําหรับกรอกข้อมลู สามารถแนบข้อความเพิ่มเติมในกระดาษอ่ืนได้  

  และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของแบบ ค นีด้้วย 


