
ส ำหรับติดรูปสี 

ขนำด 2 น้ิว 
 

แบบข้อมูลบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

 
 
 

1. ข้อมลูทัว่ไปของบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ 
(1) ชื่อ-ชื่อสกลุ (ภาษาไทย) __________________________(ชื่อสกลุเดิม _____________________________________) 

(ภาษาองักฤษ)_______________________________________________________________________ 
(2) วนั/เดือน/ปีเกิด__________________________ อาย ุ__________ปี 
(3) สญัชาติ_____________________ 
(4) สขุภาพ  [ ] แข็งแรงเพยีงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้  [ ] ไม่แข็งแรงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้ 

(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 
(5) สถานภาพการสมรส   [ ] โสด   [ ] สมรส  [ ] หย่าร้าง 
(6) คู่สมรสชื่อ ________________________________ (ชื่อสกลุเดิม _________________________________________) 
(7) รายละเอยีดเก่ียวกบับตุร 

ชื่อบตุร    วนั/เดือน/ปีเกดิ   อาย ุ(ปี)       สถานท่ีท างาน 
__________________________ _____________  ________ _____________________           
__________________________ _____________  ________ _____________________ 
__________________________ _____________  ________ _____________________ 
__________________________ _____________  ________ _____________________ 

 
2. ที่อยู่ปัจจบุนั 

(1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ   ชื่อสถานประกอบธุรกิจ___________________________________ 
เลขที ่_______ตรอก/ซอย ___________ ถนน_________________ 
ต าบล/แขวง_______________ อ าเภอ/เขต___________________ 
จงัหวดั ___________________โทรศพัท์_____________________ 

(2) ที่อยู่สถานท่ีพ านกัอาศยั   เลขที ่_______ตรอก/ซอย___________ ถนน_________________ 
ต าบล/แขวง_______________ อ าเภอ/เขต___________________ 
จงัหวดั ___________________โทรศพัท์_____________________ 

 (3) ที่อยูใ่นตา่งประเทศ____________ (กรณีบคุคลที่มิได้มีสญัชาติไทยให้ระบทุี่อยู่ที่ตดิต่อได้ในต่างประเทศ)_________ 
 
 
 
 
 



3. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
(1) คณุวฒุิทางการศกึษา 
  ชื่อสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา     ชื่อคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก   ปีที่ส าเร็จ 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
 
(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบยีน 
         ชื่อหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร    ปีที่เข้าร่วม 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
_____________________________      ____________________________________    _____________________ 
 

4. คณุสมบตัิตามแบบสอบถามของ 
[ ] ได้ตอบแบบสอบถามคณุสมบตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
     ประจ าปี 2564 และแนบมาพร้อมแบบข้อมลูนี ้
 

5. ประสบการณ์การท างานจนถงึปัจจบุนั 
ตัง้แต่ พ.ศ.ถงึ พ.ศ.  ชื่อสถานท่ีท างาน   ประเภทธุรกิจ   ต าแหน่งงาน 

       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 
       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 
       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 
       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 
       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 
       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 
       ______________________     _____________________      ____________________     _____________________ 

 
6. หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจบุนั 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 



7. การถือหุ้นในบมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส  ณ วนัท่ี____________________ (วนัท่ีได้รับการเสนอชื่อ) 
ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามญั_____________________ หุ้น 
คู่สมรส ถือหุ้นสามญั   _____________________ หุ้น 
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ (1) ชื่อ_________________________________ ถือหุ้นสามญั ______________หุ้น 

 (2) ชื่อ_________________________________ ถือหุ้นสามญั _______________หุ้น 
 

8. ธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
ชื่อธุรกิจ   ประเภทธุรกิจ     ผู้ เก่ียวข้อง        ร้อยละ     ต าแหน่งงาน            ตัง้แต่ปี 

         ของ         ในธุรกิจที่ 
                                 หุ้นท่ีถือ        เก่ียวข้อง 
____________________   ________________    ____________         ___________           _________         ____________ 
____________________   ________________    ____________         ___________           _________         ____________ 
____________________   ________________    ____________         ___________           _________         ____________ 
 

หมายเหต:ุ  ส าหรับทกุธุรกิจทีเ่ป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกจิที่มีการถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของหุ้นท่ี  
   จ าหน่ายได้แล้วของธุรกจินัน้ 
 

9. ประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
    ศาล    สถานะ    คดี (แพง่/อาญา          ข้อหาหรือ           ทนุ       เลขที่             ผลคดี 

         (โจทก์/จ าเลย                  /ล้มละลาย)           ฐานความผิด           ทรัพย์                  คดี 
                            /ผู้ ร้อง) 
________        _____________             ___________           __________         _________     __________      __________ 
________        _____________             ___________           __________         _________     __________      __________ 
 
10. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจดัหาไม่ได้ ให้ระบเุหตผุลด้วย) 

(1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุกิารศกึษา 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(4) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา 
(5) หนงัสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจบุนัหรือล่าสดุ (กรณีชาวตา่งประเทศให้ใช้แบบ Company 
      Testifying Form) 
(6) ส าเนาหนงัสือตรวจคนเข้าเมอืง/ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

 
 
 
 



ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ _____________)   _______________________________________________ตกลงให้เสนอชื่อ 
และ ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองวา่รายละเอียดในแบบ 
ข้อมลูข้างต้นนีถ้กูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย 
ข้อมลู หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได้ 
 

ลงชื่อ __________________________บคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
(_______________________________) 
วนัท่ี____________________________ 

 


