
สาํหรับติดรูปสี 
ขนาด 2 น้ิว 

 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

 

 

 

1. ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(1) ช่ือ-ช่ือสกลุ (ภาษาไทย) __________________________(ช่ือสกลุเดิม _____________________________________) 

(ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________________________ 

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด__________________________ อาย ุ__________ปี 

(3) สญัชาต_ิ____________________ 

(4) สขุภาพ  [ ] แข็งแรงเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้  [ ] ไมแ่ข็งแรงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการได้ 

(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลงัไมเ่กิน 6 เดือน) 

(5) สถานภาพการสมรส   [ ] โสด   [ ] สมรส  [ ] หยา่ร้าง 

(6) คูส่มรสช่ือ ________________________________ (ช่ือสกลุเดิม _________________________________________) 

(7) รายละเอียดเก่ียวกบับตุร 

ช่ือบตุร    วนั/เดือน/ปีเกิด   อาย ุ(ปี)       สถานท่ีทํางาน 

__________________________ _____________  ________ _____________________           

__________________________ _____________  ________ _____________________ 

__________________________ _____________  ________ _____________________ 

__________________________ _____________  ________ _____________________ 

 

2. ท่ีอยูปั่จจบุนั 

(1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ   ช่ือสถานประกอบธุรกิจ___________________________________ 

เลขท่ี _______ตรอก/ซอย ___________ ถนน_________________ 

ตําบล/แขวง_______________ อําเภอ/เขต___________________ 

จงัหวดั ___________________โทรศพัท์_____________________ 

(2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพํานกัอาศยั   เลขท่ี _______ตรอก/ซอย___________ ถนน_________________ 

ตําบล/แขวง_______________ อําเภอ/เขต___________________ 

จงัหวดั ___________________โทรศพัท์_____________________ 

 (3) ท่ีอยูใ่นตา่งประเทศ____________ (กรณีบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทยให้ระบท่ีุอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ในตา่งประเทศ)_________ 

 

 

 

 

 



3. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 

(1) คณุวฒุิทางการศกึษา 

  ช่ือสถาบนัท่ีสาํเร็จการศกึษา     ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก   ปีท่ีสาํเร็จ 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

 

(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

         ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร    ปีท่ีเข้าร่วม 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

_____________________________      ____________________________________    _____________________ 

 

4. คณุสมบตัิตามแบบสอบถามของ 

[ ] ได้ตอบแบบสอบถามคณุสมบตัขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

     ประจําปี 2561 และแนบมาพร้อมแบบข้อมลูนี ้

 

5. ประสบการณ์การทํางานจนถงึปัจจบุนั 

ตัง้แต ่พ.ศ.ถึง พ.ศ.  ช่ือสถานท่ีทํางาน   ประเภทธุรกิจ   ตําแหนง่งาน 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

 

6. หน้าท่ีความรับผิดชอบในตาํแหนง่งานปัจจบุนั 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 



7. การถือหุ้นในบมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี  ณ วนัท่ี____________________ (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 

ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามญั_____________________ หุ้น 

คูส่มรส ถือหุ้นสามญั   _____________________ หุ้น 

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (1) ช่ือ_________________________________ ถือหุ้นสามญั ______________หุ้น 

 (2) ช่ือ_________________________________ ถือหุ้นสามญั _______________ หุ้น 

 

8. ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

ช่ือธุรกิจ   ประเภทธุรกิจ     ผู้ เก่ียวข้อง        ร้อยละ     ตําแหนง่งาน            ตัง้แตปี่ 

         ของ         ในธุรกิจท่ี 

                                 หุ้นท่ีถือ        เก่ียวข้อง 

____________________   ________________    ____________         ___________           _________         ____________ 

____________________   ________________    ____________         ___________           _________         ____________ 

____________________   ________________    ____________         ___________           _________         ____________ 

 

หมายเหต:ุ  สาํหรับทกุธุรกิจท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจท่ีมีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ี  

   จําหนา่ยได้แล้วของธุรกิจนัน้ 

 

9. ประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องดาํเนินคด ี(เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 

    ศาล    สถานะ    คด ี(แพง่/อาญา          ข้อหาหรือ           ทนุ       เลขท่ี             ผลคด ี

         (โจทก์/จําเลย                  /ล้มละลาย)           ฐานความผิด           ทรัพย์                  คด ี

                            /ผู้ ร้อง) 

________        _____________             ___________           __________         _________     __________      __________ 

________        _____________             ___________           __________         _________     __________      __________ 

 

10. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไมไ่ด้ ให้ระบเุหตผุลด้วย) 

(1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุกิารศกึษา 

(2) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

(3) สาํเนาทะเบียนบ้าน 

(4) หลกัฐานแสดงการชําระภาษีเงินได้ในปีท่ีผา่นมา 

(5) หนงัสอืรับรองการทํางานจากสถานท่ีทํางานปัจจบุนัหรือลา่สดุ (กรณีชาวตา่งประเทศให้ใช้แบบ Company 

      Testifying Form) 

(6) สาํเนาหนงัสอืตรวจคนเข้าเมอืง/สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 

 

 

 

 



ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ _____________)   _______________________________________________ตกลงให้เสนอช่ือ 

และ ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบ 

ข้อมลูข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย 

ข้อมลู หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 

 

ลงช่ือ __________________________บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

(_______________________________) 

วนัท่ี____________________________ 

 


