
  

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

วัตถุประสงค์ 
 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ
การรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนีเ้พื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่พึงมี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบจริยธรรมทางวิชาชีพ ข้อพึงปฏิบัติในการท างาน และความส าคัญต่อสิทธิและ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรา ยย่อย อีกทั้งค านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ทันเวลาและมีความโปร่งใส  ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม   
 

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน และมีแนวทางชัดเจนในการกล่ันกรองระเบียบวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของธนาคาร และเป็นประโยชน์
ต่อธนาคารอย่างแท้จริง  ธนาคารจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่าง
แท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร และเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป  
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
 

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี ้
 เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารซ่ึงต้องถือหุ้นอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผูถ้ือหุ้นราย

เดียว  หรือหลายรายรวมกันได ้
 ต้องถือหุ้นในธนาคารตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าว

ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น   เช่น   หนัง สือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐานอื่นจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   หรือบริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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คิดเป็น 0.003% ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 6,343,288,640 



  

(2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม   
 

  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1)  ของหลักเกณฑ์นี้  สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดย 
ด าเนินการ   ดังนี้  

 
 กรอก “ แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ”  ( KK01) 

 
   “ ผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบ  
      เพิ่มเติม ว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้  ” 

 
 จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่ธนาคารก าหนด โดยจะต้องส่งถึงธนาคารภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2554  

ตามที่อยู่ด้านล่างนี้    กรณีน าส่งด้วยตนเอง หรือบุคคลอื่น จะต้องน าส่งในเวลาท าการของธนาคาร ระหว่าง
เวลา 8.30 – 16.30 น.  ทั้งนี้ก าหนดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ธนาคารจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้า
ซอง ไม่เกินวันที่  30 ธันวาคม 2554   

 
เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ในการพิจารณาก าหนดระเบี ยบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือ
หุ้น  ธนาคารจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้  

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ถือหุ้นได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับความผิดปกติของการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

2. เรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ธนาคารจะด าเนินการได ้
 

 
 

       เลขานุการบริษัท 
       ส านักกรรมการ 
       ธนาคารเกียรตินาคิน   จ ากัด    (มหาชน) 
       209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 22  
       ถนนสุขุมวิท  21  (อโศก) 
       แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา 
       กรุงเทพฯ   10110    
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3. เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  ประกาศ  ข้อบังคับของทางการ  หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของธนาคาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เกณฑ์การก ากับดูแลที่ดีของธนาคาร  และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

4. เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและต่อส่วนรวม 
5. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ปฎิบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคาร

ก าหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอบุคคลเพื่อ รับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการเสนอนั้นครบถ้วน  เพียงพอ  ถูกต้อง  และทัน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

7. เรื่องที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องบรรจุเป็นวาระ 
8. เรื่องที่ธนาคารไม่เคยด าเนินการมาก่อน และคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของธนาคาร 
9. เรื่องที่ธนาคารไม่เคยพิจารณาหรือมีมติในเรื่องดังกล่าวมาก่อน 

 
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  ซ่ึงจะต้องม ี

ลักษณะเข้าข่ายตามขอ้ (2) 1 - 9   เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น  โดยมติของคณะกรรมการธนาคาร
ถือเป็นที่สุด 
 

 ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายแต่เป็นเรื่องเดียวกัน หรืออยู่ในเรื่องที่อาจจะน ามา 
พิจารณารวมกันได้ คณะกรรมการธนาคารอาจน ามารวมเป็นวาระเดียวกัน    
 
 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส าหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการปร ะชุมคณะกรรมการธนาคาร ภายในเดือนมีนาคม 
2555 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป    
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 (3)    การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

ก. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

 กรอก “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นเป็นกรรมการในการประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นประจ าปี  2555”  (KK02) 

 
 “  ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   จะต้องรับรองข้อมูลและเอกสาร  
 หลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน  
 ดังกล่าวได้  ” 
 

ข. บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  จะต้องด าเนินการกรอกแบบ 

 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  ทั้ง  2  แบบ   ดังต่อไปนี้  

1.     แบบที่ 1   “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ”  
  (KK02-1) 

2.     แบบที่ 2 “ หนังสอืรับรองและประวัติของกรรมการ ”   (KK02-2) 

“ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ   จะต้องลงนามรับรองยินยอมให้
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร  และรับรองว่ารายละเอียดข้ อมูลที่ได้
ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้
ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้  ”  
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 จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่ธนาคารก าหนด ในข้อ ก . และ ข .  โดยจะต้องส่งถึง
ธนาคารภายในวันท่ี 30 ธันวาคม  2554   ตามที่อยู่ด้านล่างนี้      กรณีน าส่งด้วยตนเอง หรือบุคคลอื่น จะต้อง
น าส่งในเวลาท าการของธนาคาร ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.  ทั้งนี้ก าหนดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
ธนาคารจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซอง ไม่เกินวันที่  30 ธันวาคม 2554   

 

 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะ 

กรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไป โดยมติของ
คณะกรรมการธนาคารถือเป็นที่สุด 
 

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯและคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุช่ือในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ  หรือคณะกรรมการธนาคาร   ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคาร   ภายใน
เดือนมีนาคม  2555   ทางเว็บไซต์ของธนาคาร   หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป    

 
 
 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
       ธนาคารเกียรตินาคิน   จ ากัด    (มหาชน) 
       209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 22  
       ถนนสุขุมวิท  21  (อโศก) 
       แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ   10110    
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2555 
 

วันที่         

ชื่อ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น :             

ที่อยู่ :               

             
             

โทรศัพท์  :        

โทรสาร   :       

E-mail :         
 

จ านวนหุ้นที่ถือครอง :        
 

เรื่องที่เสนอ :             

วัตถุประสงค ์:           [   ]   เพื่อพิจารณา    [   ]    เพื่อทราบ 

รายละเอียด :     [   ]   มีเอกสารประกอบ        [   ]   ไม่มีเอกสารประกอบ 

             
             
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได ้
 

    ลงช่ือ         ผู้ถือหุ้น 
                (  .............................................................................. )  

หมายเหตุ 
เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง  
1.   หลักฐานการถือหุ้น   ได้ แก่     หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือ   หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

หรือ   บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   (ประเทศไทย)  จ ากัด  หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
2.   หลักฐานแสดงตน  ได้แก่   
 -   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา   ต้องแนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ   ส าเนาหนังสือเดินทาง   (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ)    พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
  -     ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล    และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   หรือส าเนา    
   หนังสือเดินทาง   (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบข้อเสนอนี้   พร้อมรับ 
   รองส าเนาถูกต้อง 
3.   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ    ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “ แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบ 
      วาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 ”    และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
 

วันที่         
 

ช่ือ – นามสกุลของผู้ถือหุ้น :             

ที่อยู่ :               
             
             

โทรศัพท์  :        
โทรสาร   :       
E-mail:                                
 
จ านวนหุ้นที่ถือครอง :        
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/ นางสาว/....................)       

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ   ธนาคารเกียรตินาคิน   จ ากัด  (มหาชน)   โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ” 
และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวได้ 
 

    ลงช่ือ            ผู้ถือหุ้น 
                (  ................................................................. )  

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง  
1.   หลักฐานการถือหุ้น   ได้แก่     หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือ   หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

หรือ   บริษัท  ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   (ประเทศไทย)  จ ากัด  หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
2.   หลักฐานแสดงตน  ได้แก่   
 -   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง   (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ)    พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
  -     ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ   
   ส าเนาหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้   พร้อมรับ 
   รองส าเนาถูกต้อง 
3.   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ   ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก    “  แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ”  และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็น
ชุดเดียวกัน  
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ    
 

1.  ช่ือ -  ช่ือสกุล     (1) ภาษาไทย…………………………………………..(ช่ือสกลุเดิม………………..…................) 
  (2) ภาษาอังกฤษ………………………………………..(ช่ือสกุลเดิม…………..……………..…..) 
  
2.  วันเดือนปีเกิด………………………………..อายุ……………ป ี
  
3.  สัญชาติ…………………….. 
 
4.  ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได:้ 
   เลขที…่…………............... ตรอก/ซอย………………….ถนน……………………… แขวง/ต าบล………….……     
      เขต/อ าเภอ……………………......................จังหวัด…………….……........................รหัสไปรษณีย์......................   
   โทรศัพท์.................................  โทรศัพท์มือถือ................................... ....E-mail address…………..……………… 
 
5.  สถานภาพการสมรส  (   ) โสด           (   ) สมรส  (   ) หย่าร้าง 
            ช่ือคู่สมรสช่ือ……………….……………….……(ช่ือสกุลเดิม……………………………..…….) 
           รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 

              ช่ือบุตร         วัน/เดือน/ปีเกิด                อายุ (ปี)          สถานที่ท างาน 
1. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 
2. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 
3. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 
4. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 

 
6.  คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
            (1)  คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) 

ช่ือสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส าเร็จ 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
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              (2)  หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ 
                      ช่ือหลักสูตร                  ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
   

 7.  ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน 
ช่ือสถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน ตั้งแต่ป…ี ถึงป…ี 

………………..…………… ……………………… …………………. ………….……… 
………………..…………… ……………………… …………………. ………….……… 
……………………………. ……………………… …………………. ………….……… 
……………………………. ……………………… …………………. ………….……… 
………………..…………… ……………………… …………………. ………….……… 

  
8.  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9.  การรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ               
     ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุ้น 
     9.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง 

ช่ือธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงานในธุรกิจ ตั้งแต่ป ี ร้อยละของหุ้นที่ถือ 
 กลุ่มธุรกิจที่ 1     
1)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
2)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
 กลุ่มธุรกิจที่ 2     
1)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
2)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
 กลุ่มธุรกิจที่ 3   .  
1)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
2)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 

       



  

 9.2 บริษัทที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง 
ช่ือธุรกิจ ประเภท

ธุรกิจ 
ต าแหน่งงาน 
ในธุรกิจ 

ตั้งแต่ป ี ความเกี่ยวข้อง ร้อยละของ 
หุ้นที่ถือ 

1)…………………….……… ………………… ………………… ……….. ……………… …........... 
2)…………………….……… ………………… ………………… ……..… ……………… ……....... 

       หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า 
      (1.1)  กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม 

(1.2)   กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 
                        (2)  ส าหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง 

(2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็น 
   หนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย 
(2.2) กรณีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจ ให้ 
  ระบุให้ชัดเจนด้วย 

  (3)  ระบุการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด   
 
10.  ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 

ศาล สถานะ 
(โจทก/์จ าเลย/ผู้ร้อง) 

คดี(แพ่ง/อาญา/ 
ล้มละลาย) 

ข้อหาหรือ 
ฐานความผิด 

ทุนทรัพย์ เลขที่คด ี ผลคด ี

……….......... ………………….. ……………. ……………… ………….. …..…… …………… 
……….......... ………………….. ……………. ……………… ………….. ……….. …………… 

11.   บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม  

           ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน  กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูล
ข้างต้นถูกต้องครบถ้วน    และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ    และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล
หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได ้

 

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน (หรือภาพถ่ายหนังสอืเดินทางแทน ส าหรับชาวต่างประเทศ ) และ
เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามาด้วยแล้ว 

 

ลงช่ือ     (บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ) 

          (       ) 

                                    วันที่                                  



  

หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ 
 

 ข้าพเจา้..............................……………………………… (ช่ือ-สกุลเดิม).......................................................... (ถ้าม)ี       
ในฐานะด ารงต าแหน่งเป็น..........…………………………ของบริษัท………………………………………………….……
ตั้งแต่วันที่.......................……... ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง……….….…………………………..…. 
 1.2 สัญชาติปัจจุบัน…………….....................อดีต (ถ้ามี)..………………………………..……………… 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด .........…………..............………...….อาย.ุ.…………...……….....ปี 
 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน............................…............…………..…..………..................................………………. 

 .................................................................................……...................………………………………. 
 1.5 อาชีพ/สถานที่ท างานปัจจุบัน…………………………………………………………………….…… 
 1.6 วุฒิการศึกษา 
  …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 … ………………………………………………………………………………………………………… 
 1.7 ประวัติการท างานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ระบุช่ือบริษัท ต าแหน่ง ป ีพ.ศ.) 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
1.8 ประวัติการถูกด าเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ               
ข้อกล่าวหา และผลการด าเนินคด/ีผลการพิจารณาลงโทษ) ……………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.9.  จ านวนหุ้นที่ถือในบริษทัจดทะเบียนนี้    

 จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท

จดทะเบียน 
ข้าพเจ้า    
คู่สมรส (ช่ือ-สกุล) 

ช่ือ-สกุล ………………………………………………………… 
ช่ือ-สกุลเดิม (ถ้ามี)   .…………………………………….… 

  

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ช่ือ-สกุล /อาย)ุ 
1. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
2. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
3. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 

  

  KK02-2 



  

 จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท

จดทะเบียน 
นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต. 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

  

 
1.10 จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นค า

ขอหรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที…่…………….….. (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของส านักงาน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ช่ือบริษัท…………….………….. จ านวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น  
1.10.2 ช่ือบริษัท…………….………….. จ านวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น  
1.10.3 ช่ือบริษัท…………….………….. จ านวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยด์้วย) 
 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุก
ประการ 

 ค ารับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ ...……….. เดือน ………................... พ.ศ. .……...... 

 

 

    ลงช่ือ...............................................………….  

    (…………………………………….….) 

          ต าแหน่ง .......................................................            


