สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
ใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนา “อาสาพิ ทกั ษ์สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้น”
รุน่ ที่ 24 (วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ชดั เจนและครบถ้วนเพื่อการพิ จารณาเข้ารับการอบรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ มัคร (กรุณาเขียนตัวบรรจง)

รู ปถ่าย

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................…… นามสกุล.............................................……….........
อายุ …………… ปี เชือ้ ชาติ .............................................สัญชาติ ............................................................
ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน……………………………………………………………………………………..…........
……………………………………………………………………........................ รหัสไปรษณีย…
์ .....................
ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้สะดวก  ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน หรือ ……………………………...................………..
…………………............................................................................................................................................................
…………………………………… ………………………………...................... รหัสไปรษณีย…
์ .......................................
โทรศัพท์ ……………………………….....…………..……. โทรสาร ………....................…………………………………
มือถือ ……………………………………………........……. E-mail …….................……………………………………....
เลขทีบ่ ตั รประชาชน
ยานพาหนะส่วนตัว

 -  -  -  - 
 มี

 ไม่มี

 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
จบการศึกษา / กาลังศึกษาจาก (ชื่อมหาวิทยาลัย/สถานศึกษา) …...............................................................................
ชื่อคณะ/สาขา ............................................................................................................................................................
ชัน้ ปี ท่ี (กรณีศกึ ษาอยู่)................................................................................................................................................
การศึกษา

อาชีพ

 ข้าราชการ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 นักลงทุน

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรรัฐ  พนักงานบริษทั เอกชน
 แม่บา้ น
 เกษียณอายุ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………………………….

2. สถานที่ทางาน
ชื่อสถานทีท่ างาน .................................................……………………………………….......……………………………
ตาแหน่ง …………………………...............................................................................................................................
เลขที่ …………...… ชัน้ ………… อาคาร ………………………………………… ซอย ………………………………
ถนน …………………………….. แขวง ………………..…………………… เขต …………………………………
จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………… โทรศัพท์ ………………...........……………
โทรสาร …………………………….. E-mail ………………………………………………………………………………..
3. สถานที่ติดต่อกลับ
 ทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชน

 ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้สะดวก  ทีท่ างาน
-1-

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัวไป
่
1. ท่านเคยผ่านการอบรมด้านการลงทุนมาก่อนหรือไม่
 ไม่เคย
 เคย (โปรดระบุหลักสูตร)
1) …………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………………………….
2. ปั จจุบนั ท่านลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
 ลงทุนอยู่
 ไม่เคยลงทุนแต่สนใจทีจ่ ะลงทุน  เคยลงทุนแต่ไม่ได้ลงทุนแล้ว
3. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 ซือ้ -ขายระยะสัน้
 ถือหุน้ ระยะปานกลาง
 ซือ้ แล้วถือระยะยาวเพื่อรอปั นผล
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………..
4. การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จดทะเบียน
 เกือบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
 น้อยครัง้
 ไม่เคย
5. เหตุผลทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................………………………………………………………..........................................................................................
6. เหตุผลทีท่ ่านคิดว่าไม่อยากเข้าร่วมประชุมฯ
 ไม่สะดวกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว
 มักจัดวันธรรมดา
 มักจัดวันเสาร์-อาทิตย์
 ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อนั ใด
 อื่น ๆ(โปรดระบุ) …………………………………………
7. สาหรับท่านทีเ่ คยเข้าร่วมประชุมฯ
 สิง่ ทีอ่ ยากเห็นในการจัดประชุม …………………………………………………………………………….......................
 สิง่ ทีบ่ ริษทั ต่าง ๆ มักปฏิบตั แิ ละท่านคิดว่าควรปรับปรุง ………………………………………………….......................
 การจัดประชุมฯ ของบริษทั ใดทีท่ ่านประทับใจ …………………………………………………………….......................
8. ท่านคิดว่ารายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมเพียงพอหรื อไม่
………………………………………………………..................………………………………………………………………
………………………………………………………..................………………………………………………………………
……………………………………………………….........................................................................................................
9. หากท่านได้รบั การอบรมและได้รบั แต่งตัง้ เป็ นอาสาสมัครพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในนาม
สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย โดยเฉพาะ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี ได้หรือไม่
 ได้
 ไม่ได้
10. ท่านทราบข่าวโครงการอบรมฯ นี้จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 จดหมายข่าวสมาคมฯ
 Website สมาคมฯ
 Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………..


หมายเหตุ สำหรับท่ำนที ไ่ ด้รบั กำรคัดเลือกเข้ำอบรมหลักสูตรอำสำพิ ทกั ษ์สิทธิ ผ้ถู ือหุ้น ต้องเป็ นสมำชิ กสมำคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ด้วยกำรชำระค่ำบำรุงสมำชิ ก 2,000 บำท/ สำมปี (มีผลบังคับใช้วนั ที ่ 1 ก.ค. 57)
จึงจะสมัครเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรอำสำฯ และกิ จกรรมต่ำงๆ ตำมเกณฑ์ข้อกำหนดของสมำคมฯ
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