
  

การให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพจิารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) มุง่มั�นในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งตอ่เนื�อง ควบคูไ่ปกบั
การรับผิดชอบตอ่สงัคม ทั'งนี' เพื�อผลประโยชนต์อ่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง และสงัคมโดยรวม โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบที�พึงมี
ตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตก้รอบจริยธรรมทางวชิาชีพ ขอ้พงึปฏิบติัในการทาํงาน และความสาํคญัตอ่สิทธิและ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายยอ่ย อีกทั'งคาํนึงถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 
ทนัเวลาและมีความโปร่งใส  ตลอดจนการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม   
 

การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั'งเป็น
กรรมการลว่งหนา้เป็นส่วนหนึ�งของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฎิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่
เทียมกนั และมีแนวทางชดัเจนในการกลั�นกรองระเบียบวาระที�เสนอวา่เกี�ยวขอ้งกบักิจการของธนาคาร และเป็นประโยชน์
ตอ่ธนาคารอยา่งแทจ้ริง  ธนาคารจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอ
ชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการลว่งหนา้ เพื�อช่วยกลั�นกรองเรื�องที�จะเสนอใหเ้ป็นประโยชน์ตอ่ธนาคารอยา่ง
แทจ้ริง และคดัเลือกบคุคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาคดัเลือกและใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการธนาคาร และเสนอตอ่ที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ตอ่ไป  
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    และเสนอชื�อบุคคล

เพื�อเลอืกตั$งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
 

(1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที�จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อพจิารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ   
ตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี' 
� เป็นผูถื้อหุน้ของธนาคารซึ�งตอ้งถือหุน้อยา่งนอ้ย 200,000 หุน้ (สองแสนหุน้) โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ราย

เดียว  หรือหลายรายรวมกนัได ้
� ตอ้งถือหุน้ในธนาคารตามสดัส่วนขา้งตน้ตอ่เนื�องมาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และยงัถือหุน้ตามสดัส่วนดงักลา่ว

ในวนัที�เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ 
� สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุน้   เช่น   หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์  หรือหลกัฐานอื�นจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   หรือบริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

1/5 

คิดเป็น 0.003% ของทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ 6,343,288,640 



  

(2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม   
 

  ผูถื้อหุน้ที,มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ (1)  ของหลกัเกณฑ์นี7   สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดย 
ดาํเนินการ   ดงันี'   

 
� กรอก “ แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ”  ( KK01) 

 
   “ ผู้ถือหุ้นที�เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องรับรองข้อมูลและเอกสารหลกัฐานที�แนบ 

      เพิ�มเติม ว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐานดังกล่าวได้ ” 

 

� จดัส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานที,ธนาคารกาํหนด โดยจะตอ้งส่งถึงธนาคารภายในวันที� 31 ธันวาคม 2556  
ตามที,อยูด่า้นลา่งนี7     กรณีนาํส่งดว้ยตนเอง หรือบุคคลอื,น จะตอ้งนาํส่งในเวลาทาํการของธนาคาร ระหวา่ง
เวลา 8.30 – 16.30 น.  ทั7งนี7กาํหนดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ธนาคารจะถือตามตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้
ซอง ไมเ่กินวนัที, 31  ธนัวาคม 2556   

 

เกณฑ์ในการพจิารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

เพื�อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   ในการพจิารณากาํหนดระเบียบวาระการประชุมที�เสนอโดยผูถื้อ
หุน้  ธนาคารจะใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี'   

1. เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผูถื้อหุน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนัควรสงสยั
เกี�ยวกบัความผิดปกติของการดาํเนินธุรกิจของธนาคาร 

2. เรื�องที�อยูใ่นวสิยัที�ธนาคารจะดาํเนินการได ้
 

 
 

       เลขานุการบริษทั 
       สํานักเลขานุการบริษัท 
       ธนาคารเกียรตินาคิน   จํากัด    (มหาชน) 
       209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั$น 6 
       ถนนสุขุมวิท  21  (อโศก) 
       แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา 
       กรุงเทพฯ   10110    
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3. เรื�องที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย  ประกาศ  ขอ้บงัคบัของทางการ หรือหน่วยงานที�กาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของธนาคาร หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หรือวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของธนาคาร มติที�ประชุมผูถ้ือหุน้ 
เกณฑก์ารกาํกบัดูแลที�ดีของธนาคาร  และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

4. เรื�องที�เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และตอ่ส่วนรวม 
5. เรื�องที�เสนอโดยผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ (1) และผูถื้อหุน้ไดป้ฎิบตัิตามเกณฑ์ที�ธนาคาร

กาํหนดไวใ้นการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และการเสนอบุคคลเพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ  

6. เรื�องที�ผูถ้ือหุน้ใหข้อ้มูลหรือหลกัฐานประกอบการเสนอนั'นครบถว้น  เพยีงพอ  ถกูตอ้ง  และทนั
ภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

7. เรื�องที�คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจาํเป็นจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ 
8. เรื�องที�ธนาคารไมเ่คยดาํเนินการมาก่อน และคณะกรรมการธนาคารพจิารณาแลว้เห็นวา่จะเป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของธนาคาร 
9. เรื�องที�ธนาคารไมเ่คยพิจารณาหรือมีมติในเรื�องดงักล่าวมาก่อน 

 
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที�ผูถื้อหุน้เสนอ  ซึ�งจะตอ้งมี 

ลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ (2) 1 - 9   เวน้แตค่ณะกรรมการธนาคารจะพจิารณาเป็นอยา่งอื�น  โดยมติของคณะกรรมการธนาคาร
ถือเป็นที�สุด 
 

 ในกรณีที�มีระเบียบวาระที�จะเสนอโดยผูถ้ือหุน้หลายรายแตเ่ป็นเรื�องเดียวกนั หรืออยูใ่นเรื�องที�อาจจะนาํมา 
พิจารณารวมกนัได ้คณะกรรมการธนาคารอาจนาํมารวมเป็นวาระเดียวกนั    
 
 เรื�องที�ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้พร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สาํหรับเรื�องที�ไมผ่า่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ภายในเดือนมีนาคม 
2557 ทางเวบ็ไซตข์องธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป    
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 (3)    การเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้ที�มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ (1) ของหลกัเกณฑ์นี'สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั'ง
เป็นกรรมการ โดยดาํเนินการตามขั'นตอนดงันี'  

ก. ผู้ถือหุ้นที�เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการ จะตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี'  

� กรอก “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการในการประชุมสามญั 

  ผูถื้อหุน้ประจาํปี  2557”  (KK02) 

 
 “  ผู้ถือหุ้นที�เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลอืกตั$งเป็นกรรมการ   จะต้องรับรองข้อมูลและเอกสาร 

 หลกัฐานที�แนบเพิ�มเติม ว่าถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลกัฐาน 

 ดังกล่าวได้  ” 

 

ข. บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการ  จะตอ้งดาํเนินการกรอกแบบ 

 ขอ้มลูของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ  ทั'ง  2  แบบ   ดงัตอ่ไปนี'   

1.     แบบที� 1   “ แบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ ”  
  (KK02-1) 

2.     แบบที� 2 “ หนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการ ”   (KK02-2) 

“ บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการ  จะต้องลงนามรับรองยินยอมให้

เสนอชื�อเพื�อเข้ารับการพจิารณาเพื�อเลือกตั$งเป็นกรรมการธนาคาร  และรับรองว่ารายละเอยีดข้อมูลที�ได้

ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี$เป็นความจริงทกุประการ  และยินยอมให้

ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้  ”  
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� จดัส่งเอกสารพร้อมหลกัฐานดงักลา่วขา้งตน้ตามที�ธนาคารกาํหนด ในขอ้ ก. และ ข.  โดยจะตอ้งส่งถึง
ธนาคารภายในวันที� 31 ธันวาคม  2556   ตามที�อยูด่า้นลา่งนี'       กรณีนาํส่งดว้ยตนเอง หรือบุคคลอื�น จะตอ้ง
นาํส่งในเวลาทาํการของธนาคาร ระหวา่งเวลา 8.30 – 16.30 น.  ทั'งนี'กาํหนดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
ธนาคารจะถือตามตราประทบัไปรษณียบ์นหนา้ซอง ไมเ่กินวนัที�  31 ธนัวาคม 2556   

 

 
 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน จะพจิารณาคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าวและใหค้วามเห็นตอ่คณะ 

กรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั'งเป็นกรรมการของธนาคารตอ่ไป โดยมติของ
คณะกรรมการธนาคารถือเป็นที�สุด 
 

บุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯและคณะกรรมการธนาคารจะไดรั้บการบรรจุชื�อในวาระ
การเลือกตั'งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สาํหรับบุคคลที�ไมไ่ดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาฯ  หรือคณะกรรมการธนาคาร   ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคาร   ภายใน
เดือนมีนาคม  2557   ทางเวบ็ไซตข์องธนาคาร   หรือช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป    

 

 

 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
       ธนาคารเกียรตินาคิน   จํากัด    (มหาชน) 
       209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั$น 6  
       ถนนสุขุมวิท  21  (อโศก) 
       แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ   10110    
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แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี  2557 
 

วนัที�         

ชื�อ – นามสกลุของผู้ถือหุ้น :             

ที�อยู่ :               

             
             

โทรศัพท์  :        

โทรสาร   :       

E-mail :         
 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง :        

 

เรื�องที�เสนอ :             

วัตถุประสงค์ :           [   ]   เพื�อพจิารณา    [   ]    เพื�อทราบ 
รายละเอียด :     [   ]   มีเอกสารประกอบ        [   ]   ไมม่ีเอกสารประกอบ 

             
             
             
             

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที�แนบเพิ�มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือ

เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 
 

    ลงชื�อ         ผูถื้อหุน้ 
                (  .............................................................................. ) 
หมายเหตุ 
เอกสารหลักฐานที�ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื�อง 
1.   หลกัฐานการถือหุ้น   ไดแ้ก่     หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์  หรือ   หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

หรือ   บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  (ประเทศไทย)  จาํกดั  หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
2.   หลกัฐานแสดงตน  ไดแ้ก่   
 -  ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา   ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือ   สาํเนาหนงัสือเดินทาง   (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ)    พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
  -    ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล  ตอ้งแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล    และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน   หรือสาํเนา    
   หนงัสือเดินทาง   (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที�ไดล้งชื�อในแบบขอ้เสนอนี'    พร้อมรับ 
   รองสาํเนาถกูตอ้ง 
3.   ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ    ผูถื้อหุ้นทุกรายจะตอ้งกรอก “ แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบียบ 
      วาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ”    และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็นชุดเดียวกนั  
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แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2557 
 

วนัที,         

 

ชื,อ – นามสกุลของผูถื้อหุน้ :             

ที,อยู ่:               

             
             

โทรศพัท ์ :        
โทรสาร   :       
E-mail:                                
 
จาํนวนหุน้ที,ถือครอง :        

 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอชื�อ (นาย/นาง/ นางสาว/....................)       

เขา้รับการพิจารณาเลือกตั7งเป็นกรรมการของ   ธนาคารเกียรตินาคิน   จาํกดั  (มหาชน)   โดยบุคคลดงักล่าวใหค้วามยินยอม
และรับรองวา่ขอ้ความที,แจง้ไวใ้น “ แบบขอ้มูลของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ ” 
และเอกสารประกอบที,ยื,นมาพร้อมนี7ถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ และยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วได ้

 

    ลงชื�อ            ผูถื้อหุน้ 
                (  ................................................................. ) 
 
หมายเหตุ 
 

เอกสารหลักฐานที�ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื�อง 
1.   หลกัฐานการถือหุ้น   ไดแ้ก่     หนงัสือรับรองจากบริษทัหลกัทรัพย ์  หรือ   หลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

หรือ   บริษทั  ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  (ประเทศไทย)  จาํกดั  หรือ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
2.   หลกัฐานแสดงตน  ไดแ้ก่   
 -  ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง   (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ)    พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
  -    ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล  ตอ้งแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ   
   สาํเนาหนงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามที�ไดล้งชื�อในแบบขอเสนอนี'    พร้อมรับ 
   รองสาํเนาถกูตอ้ง 
3.   ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการ   ผูถื้อหุ้นทุกรายจะตอ้งกรอก    “  แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อ

รับการพจิารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2557 ”  และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้รวบรวมเป็น
ชุดเดียวกนั  

  KK02 



  

แบบข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั2งเป็นกรรมการ    

 
1.  ชื,อ -  ชื,อสกลุ     (1) ภาษาไทย…………………………………………..(ชื,อสกุลเดิม………………..…................) 
  (2) ภาษาองักฤษ………………………………………..(ชื,อสกลุเดิม…………..……………..…..) 
  
2.  วนัเดือนปีเกิด………………………………..อาย…ุ…………ปี 
  
3.  สญัชาติ…………………….. 
 
4.  ที,อยูปั่จจุบนั/ ที,อยูที่,สามารถติดตอ่ได:้ 
   เลขที,……………............... ตรอก/ซอย………………….ถนน……………………… แขวง/ตาํบล………….……     
      เขต/อาํเภอ……………………......................จงัหวดั…………….……........................รหสัไปรษณีย.์.....................   
   โทรศพัท.์................................  โทรศพัทมื์อถือ.......................................E-mail address…………..……………… 
 
5.  สถานภาพการสมรส  (   ) โสด           (   ) สมรส  (   ) หยา่ร้าง 
            ชื,อคูส่มรสชื,อ……………….……………….……(ชื,อสกลุเดิม……………………………..…….) 
           รายละเอียดเกี,ยวกบับุตร 

              ชื,อบตุร         วนั/เดือน/ปีเกิด                อาย ุ(ปี)          สถานที,ทาํงาน 
1. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 
2. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 
3. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 
4. .……………………… .……………………… .……………………… .……………………… 

 
6.  คุณสมบติัตามวชิาชีพ 
            (1)  คุณวฒิุทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) 

ชื,อสถาบนัที,สาํเร็จการศึกษา ชื,อคณุวฒิุและสาขาวิชาเอก ปีที,สาํเร็จ 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
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              (2)  หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที,เกี,ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการ 
                      ชื,อหลกัสูตร                  ผูจ้ดัหลกัสูตร ปีที,เขา้ร่วม 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
……………………………………… ………………………………….   ……………. 
   

 7.  ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจุบนั 
ชื,อสถานที,ทาํงาน ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่งงาน ตั7งแตปี่… ถึงปี… 

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

  
8.  หนา้ที,ความรับผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบนั 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9.  การรายงานธุรกิจที,เกี,ยวขอ้งกบัตนเอง  คู่สมรส และ บุตรที,ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ โดยใหร้ายงานทุกบริษทัที,เป็นกรรมการ               
     ผูจ้ดัการ หรือผูม้ีอาํนาจในการจดัการ และทกุบริษทัที,มีการถือหุน้ 
     9.1 บริษทัที,ตนเองเกี,ยวขอ้ง 

ชื�อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่งงานในธุรกิจ ตั'งแตปี่ ร้อยละของหุน้ที�ถือ 

• กลุม่ธุรกิจที, 1     

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

• กลุม่ธุรกิจที, 2     

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

• กลุม่ธุรกิจที, 3   .  
1)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
2)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 

       



  

 9.2 บริษทัที,คูส่มรสหรือบุตรที,ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะเกี,ยวขอ้ง 
ชื,อธุรกิจ ประเภท

ธุรกิจ 
ตาํแหน่งงาน 
ในธุรกิจ 

ตั7งแตปี่ ความเกี,ยวขอ้ง ร้อยละของ 
หุน้ที,ถือ 

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

       หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความวา่ 
      (1.1)  กลุ่มของบริษทัที,ประกอบดว้ยบริษทัแม่ บริษทัลกู หรือบริษทัร่วม 

(1.2)   กลุ่มของบริษทัที,อยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั 
                        (2)  สาํหรับบริษทัที,ตนเองเกี,ยวขอ้ง 

(2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั7งนี7  กรณีบริษทัที,มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถอืวา่แต่ละบริษทัเป็น 
   หนึ,งกลุ่มธุรกิจดว้ย 
(2.2) กรณีตาํแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ ให้ 
  ระบุใหช้ดัเจนดว้ย 

  (3)  ระบุการถือหุ้นตั7งแต่ร้อยละ 5 ขึ7นไปของหุ้นที,จาํหน่ายแลว้ทั7งหมด   
 
10.  ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหุโทษ) 

ศาล สถานะ 
(โจทก/์จาํเลย/ผูร้้อง) 

คดี(แพง่/อาญา/ 
ลม้ละลาย) 

ขอ้หาหรือ 
ฐานความผิด 

ทุนทรัพย ์ เลขที,คดี ผลคดี 

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

11.   บุคคลที,ไดรั้บการเสนอชื,อมีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม  

           ขา้พเจา้เป็นบุคคลที,มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที,กาํหนดไวใ้น  กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยที,เกี,ยวขอ้ง 

 

ขา้พเจา้ตกลงใหเ้สนอชื,อเพื,อเขา้รับการพิจารณาเพื,อเลือกตั7งเป็นกรรมการธนาคาร และขอรับรองวา่รายละเอียดขอ้มลู
ขา้งตน้ถูกตอ้งครบถว้น    และเอกสารประกอบที,ยื,นมาพร้อมนี7 เป็นความจริงทุกประการ    และยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล
หรือเอกสารประกอบดงักลา่วได ้

 

พร้อมนี7ไดแ้นบภาพถา่ยบตัรประจาํตวัประชาชน (หรือภาพถา่ยหนงัสือเดินทางแทน สาํหรับชาวต่างประเทศ) และ
เอกสารหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษามาดว้ยแลว้ 

 

ลงชื,อ     (บุคคลที,ไดรั้บการเสนอชื,อ) 

          (       ) 

                                    วนัที,                                  



  

หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ 
 

 ขา้พเจา้..............................……………………………… (ชื,อ-สกลุเดิม).......................................................... (ถา้มี)       
ในฐานะดาํรงตาํแหน่งเป็น..........…………………………ของบริษทั………………………………………………….……
ตั7งแตว่นัที,.......................……... ขอแจง้ขอ้มูลของขา้พเจา้และรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์ดงัตอ่ไปนี7  
 1. ขอ้มลูส่วนตวั 
 1.1 หมายเลขประจาํตวัประชาชนหรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง……….….…………………………..…. 
 1.2 สญัชาติปัจจุบนั…………….....................อดีต (ถา้มี)..………………………………..……………… 
 1.3 วนั/เดือน/ปีเกิด .........…………..............………...….อาย.ุ.…………...……….....ปี 
 1.4 ที,อยูปั่จจุบนั............................…............…………..…..………..................................………………. 

 .................................................................................……...................………………………………. 
 1.5 อาชีพ/สถานที,ทาํงานปัจจุบนั…………………………………………………………………….…… 
 1.6 วฒิุการศึกษา 
  …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 … ………………………………………………………………………………………………………… 
 1.7 ประวติัการทาํงานในช่วง 5 ปีที,ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั (ระบชืุ,อบริษทั ตาํแหน่ง ปี พ.ศ.) 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
1.8 ประวติัการถูกดาํเนินคดีหรือถูกพจิารณาลงโทษในการกระทาํความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือสัญญาซื7อขายล่วงหนา้ หรือกฎหมายที,เกี,ยวกบัระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที,เกิดเหต ุ              
ขอ้กลา่วหา และผลการดาํเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ) ……………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    1.9.  จาํนวนหุ้นที,ถือในบริษทัจดทะเบียนนี7     
 จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 
% ของจาํนวนหุน้ที,
มีสิทธิออกเสียง
ทั7งหมดของบริษทั

จดทะเบียน 
ขา้พเจา้    
คูส่มรส (ชื,อ-สกลุ) 

ชื,อ-สกลุ ………………………………………………………… 
ชื,อ-สกลุเดิม (ถา้มี)   .…………………………………….… 

  

บุตรที,ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ (ชื,อ-สกลุ /อาย)ุ 
1. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
2. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
3. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 

  

  KK02-2 



  

 จาํนวนหุน้ 
(หุน้) 

% ของจาํนวนหุน้ที,
มีสิทธิออกเสียง
ทั7งหมดของบริษทั

จดทะเบียน 
นิติบุคคลที,เป็นผูที้,เกี,ยวขอ้งตามนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

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

  

 
1.10 จาํนวนหุน้ที,ถือในบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ของบริษทัที,ยื,นคาํ

ขอหรือบริษทัจดทะเบียน ณ วนัที,……………….….. (ระบใุหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของสาํนกังาน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ชื,อบริษทั…………….………….. จาํนวนหุน้ที,ถือ………...….หุน้คิดเป็น ………% ของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออก
เสียงทั7งหมดของบริษทันั7น  
1.10.2 ชื,อบริษทั…………….………….. จาํนวนหุน้ที,ถือ………...….หุน้คิดเป็น ………% ของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออก
เสียงทั7งหมดของบริษทันั7น  
1.10.3 ชื,อบริษทั…………….………….. จาํนวนหุน้ที,ถือ………...….หุน้คิดเป็น ………% ของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออก
เสียงทั7งหมดของบริษทันั7น 
(ทั7งนี7ใหร้วมการถือหุน้ของผูที้,เกี,ยวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย) 
 
 2. ขา้พเจา้ขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ขา้พเจา้มีคณุสมบติัของผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยเรื,องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที,ออกใหม่ และไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยเรื,องขอ้กาํหนดเกี,ยวกบัผูบ้ริหารของบริษทัที,ออกหลกัทรัพย์
และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที,ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มูลใด ๆ ที,ไดใ้หไ้วต้่อตลาดหลกัทรัพยข์า้งตน้ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามความเป็นจริงทุก
ประการ 

 คาํรับรองและประวติัของขา้พเจา้นี7ใหไ้วเ้มื,อวนัที, ...……….. เดือน ………................... พ.ศ. .……...... 

 

 

    ลงชื,อ...............................................………….  

    (…………………………………….….) 

          ตาํแหน่ง .......................................................           


