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การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
วัตถุประสงค์ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน)(“ธนาคาร”)   มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสงัคม โดยค านึงถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ภายใต้กรอบ
จริยธรรมทางวิชาชีพ ข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน และความส าคญัต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายยอ่ย อีกทัง้ค านงึถึงการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ทนัเวลาและมีความโปร่งใส  ตลอดจนการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม   

การให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการลว่งหน้าเป็นสว่นหนึ่งของหลกัการก ากบัดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารมีแนวทางที่ชดัเจนในการกลัน่กรอง
ระเบียบวาระท่ีเสนอว่าเก่ียวข้องกบักิจการของธนาคารและเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง  ธนาคารจึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลัน่กรองเร่ืองที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง และคดัเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการธนาคาร และเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า 

(1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
 เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารซึ่งถือหุ้นอย่างน้อย  200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว  

หรือหลายรายรวมกนัได้ 
 ถือหุ้นในธนาคารตามจ านวนที่ก าหนดข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นจ านวน

ดงักลา่วในวนัที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

 สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

(2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1)  ของหลกัเกณฑ์นีส้ามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดย
ด าเนินการดงันี ้ 
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 กรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562” 

(ตามเอกสารแนบ 1) 

“ผู้ ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมลูและเอกสารหลกัฐานที่แนบ
เพิ่มเติมวา่ถกูต้องครบถ้วนและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้” 

 จดัสง่เอกสารพร้อมหลกัฐานที่ธนาคารก าหนด โดยจะต้องส่งถึงธนาคารภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 
2561 ตามที่อยู่ด้านล่างนีก้รณีน าส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นจะต้องน าส่งในเวลาท าการของ
ธนาคารระหวา่งเวลา 8.30 – 17.00 น.  ส าหรับการสง่เอกสารทางไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตรา
ประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองไมเ่กินวนัที่ 30 ธนัวาคม 2561 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 เพื่อให้การด าเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุที่เสนอ 
โดยผู้ ถือหุ้น  ธนาคารจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจเุร่ืองดงักลา่วเข้าเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

1. เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ ถือหุ้นได้จดัสง่ข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

2. เร่ืองที่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ประกาศ  ข้อบงัคบัของทางการ หรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของ
ธนาคาร หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร  และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

3. เร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและตอ่การด าเนินงานของธนาคาร 
4. เร่ืองที่อยูใ่นวิสยัที่ธนาคารจะด าเนินการได้ 
5. เร่ืองที่คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควรที่จะต้องบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชมุและ 
6. เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ (1) และผู้ ถือหุ้นได้ปฎิบตัิตามเกณฑ์ที่ธนาคาร

ก าหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง

จะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ (2) 1 – 6 เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นโดยมติของ
คณะกรรมการธนาคารถือเป็นท่ีสดุ 

 เลขานกุารบริษัท 
 ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั  (มหาชน) 
 เลขที่ 209  อาคารเคเคพ ีทาวเวอร์เอ ชัน้ 14 
 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110    



 

 

3 / 16 
 

 

 ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายแต่เป็นเร่ืองเดียวกนัหรืออยู่ในเร่ืองที่อาจจะน ามา
พิจารณารวมกนัได้ คณะกรรมการธนาคารอาจน ามารวมเป็นวาระเดียวกนั    

 เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคารส าหรับเร่ืองที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 
2561 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป    

 
(3) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลกัเกณฑ์นีส้ามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
ก. ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ จะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 กรอก “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562  (ตามเอกสารแนบ 2) ” 

“ ผู้ ถือหุ้นที่เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องรับรองข้อมลูและ
เอกสารหลกัฐานท่ีแนบเพิ่มเติมวา่ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูหรือ
เอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ ” 

ข. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมลูอย่างครบถ้วน
ในแบบฟอร์มทัง้  2  แบบ (ตามเอกสารแนบ 3-4) ดงัตอ่ไปนี ้ 
แบบที่ 1   “ แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ” 
แบบที่ 2   “ หนงัสอืรับรองและประวตัิของกรรมการ ” 

 “ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการจะต้องลงนามรับรอง
ยินยอมให้เสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ง้เป็นกรรมการธนาคารและรับรองว่า
รายละเอียดข้อมูลที่ได้ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็น
ความจริงทกุประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ ” 

 จดัสง่เอกสารพร้อมหลกัฐานดงักลา่วข้างต้นตามที่ธนาคารก าหนดในข้อ ก. และ ข. โดยจะต้องสง่ถึง
ธนาคารภายในวนัที่ 30 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ด้านล่างนี ้ กรณีน าส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น 
จะต้องน าสง่ในเวลาท าการของธนาคารระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น.  ส าหรับการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองไมเ่กินวนัท่ี  30  ธนัวาคม 2561 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่วและให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารต่อไปโดยมติ
ของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นท่ีสดุ 

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
ธนาคารจะได้รับการบรรจุช่ือในวาระการเลือกตัง้กรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ส าหรับบคุคลที่
ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการธนาคาร  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นท่ีเสนอช่ือบคุคลดงักลา่วทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์
ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมาะสมตอ่ไป    
 

………………………………………… 
 
 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1: แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 
เอกสารแนบ 2: แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เอกสารแนบ 3: แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
เอกสารแนบ 4: หนงัสอืรับรองและประวตัิของกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ธนาคารเกียรตินาคิน  จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชัน้ 14 
 ถนนสขุมุวิท  21  (อโศก) 
 แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวฒันา 
 กรุงเทพฯ   10110    
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

 

วันที่        ____ 
ชื่อ – นามสกุลของผู้ถอืหุ้น :            ____ 
ที่อยู่ :              ____ 
            ____ 
            ____ 
โทรศัพท์  :        
โทรสาร   :       
E-mail :                                
 

จ านวนหุ้นที่ถอืครอง :        
 

เร่ืองที่เสนอ :            ____ 
วัตถุประสงค์ :          [   ]   เพื่อพิจารณา [   ]   เพื่อทราบ 
รายละเอียด :  [   ]   มีเอกสารประกอบ        [   ]   ไมม่ีเอกสารประกอบ 

            ____ 
            ____ 
            ____ 
            ____ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 ลงช่ือ       ผู้ ถือหุ้น 
  (  ......................................................................... ) 
หมายเหต ุ
เอกสารหลกัฐานที่ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
1.   หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์  หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
2.   หลกัฐานแสดงตน ได้แก่   
 -  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
  -    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวาระการ
ประชมุนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องกรอก  “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นระเบียบ
วาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562”  และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

 

วนัท่ี         
 

ช่ือ – นามสกลุของผู้ ถือหุ้น :            
ที่อยู ่:               
             
             
โทรศพัท์  :        
โทรสาร   :       
E-mail:                             
 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง :        
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/....................)       
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)  โดยบคุคลดงักลา่วให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ” 
และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนีถู้กต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วได้ 
 

 ลงช่ือ        ผู้ ถือหุ้น 
 (  ................................................................. ) 
หมายเหต ุ
เอกสารหลกัฐานที่ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
1.   หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
2.   หลกัฐานแสดงตน  ได้แก่   
 -  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
  -    ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนา หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการนี ้พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3.   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ชื่อบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562” และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวม
เป็นชดุเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 



 

 

7 / 16 
 

 
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
 
 
1.  ช่ือ -  ช่ือสกลุ     (1) ภาษาไทย………………………………………….. (ช่ือสกลุเดิม………………..…................) 
  (2) ภาษาองักฤษ……………………………………….. (ช่ือสกลุเดิม…………..………..……..…..) 
     เลขประจ าตวัประชาชน ……………………………… เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร .................................................   
     เลขที่ Passport (กรณีชาวตา่งประเทศ)...................................................................................................................   
 
2.    กรณีกรรมการ 
    ช่ือต าแหนง่ที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบใุห้ตรงกบัต าแหนง่ในหนงัสอืขอความเห็นชอบ).……..……………………..  

ประเภทกรรมการ (กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)............................................. 
     ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม)่...................................................................................................   
 กรณีผู้บริหาร 
     ช่ือต าแหนง่ที่ขอความเห็นชอบ (โปรดระบใุห้ตรงกบัต าแหนง่ในหนงัสอืขอความเห็นชอบ)..…………………………... 

 หน้าที่รับผิดชอบงานหลกั.................................................................................................................................... 
 เป็นผู้บริหารของ (สถาบนัการเงิน/บริษัทโฮลดิง้/บริษัทลกูใน Solo Consolidation)................................................... 
     ประเภทการขอความเห็นชอบ (รายเดิม/รายใหม)่..................................................................................................   
 
3.  วนัเดือนปีเกิด……………………………….. อาย…ุ…………ปี 
  
4.  สญัชาติ……………………......................... เพศ  ................ 
 
5.  ที่อยูปั่จจบุนั / ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้: 
   เลขที…่…………............... ตรอก/ซอย………………….ถนน……………………… แขวง/ต าบล…………........……     
      เขต/อ าเภอ……………………......................จงัหวดั…………….……........................รหสัไปรษณีย์......................   
   โทรศพัท์.................................  โทรศพัท์มือถือ.......................................E-mail address…………..……………… 
 
6.  สถานภาพการสมรส  (โสด / สมรส(จดทะเบียน)  / สมรส(ไมจ่ดทะเบียน) /หยา่ร้าง/หม้าย) ………….……….……… 

    6.1 ช่ือ-นามสกลุคูส่มรส  ...................................................    (ช่ือ-นามสกลุเดมิ (ถ้าม)ี   .......................................)  
          สถานท่ีท างาน ............................................................    สญัชาติ  ................................................................. 
     เลขประจ าตวัประชาชน ………………………………......................................................................................  
          เลขที่ Passport (กรณีชาวตา่งประเทศ)............................................................................................................   
 
 

 

ติดรูปส ี
ขนาด 2 นิว้ 

เอกสารแนบ 3 
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    6.2  ช่ือ-นามสกลุบตุร/บตุรบญุธรรม  .........................................   (ช่ือ-นามสกลุเดิม (ถ้ามี) ....................................)  
          สถานท่ีท างาน...................................................................    สญัชาติ  ........................................................... 
     เลขประจ าตวัประชาชน ……………………………….......................................................................................  
          เลขที่ Passport (กรณีชาวตา่งประเทศ)............................................................................................................   
     วนั/เดือน/ปีเกิด .............................................................................................................................................. 

   
7. หน้าที่เพิ่มเติมในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ (ถ้าม)ี 

ช่ือคณะกรรมการ ต าแหนง่ 
  

 
8. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 

 8.1  คณุวฒุิทางการศกึษา  

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา ระดบัการศกึษา กลุม่คณุวฒุ ิ ปีที่ส าเร็จ (พ.ศ.) 
    

 8.2  หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาทีเ่ก่ียวข้องกบัต าแหนง่ที่ขอความเห็นชอบ 

ช่ือหลกัสตูร ผู้จดัหลกัสตูร ปีที่เข้าร่วม (พ.ศ.) 
   

 
9.  ประสบการณ์การท างานจนถงึปัจจบุนั 

ช่ือสถานท่ี
ท างาน 

ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่ 
(กรรมการ/ผู้บริหาร/พนกังาน) 

ตัง้แตปี่ (พ.ศ.) ถึงปี (พ.ศ.) 

     

 9.1  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหนง่งานปัจจบุนั 

 .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
9.2  การด ารงต าแหนง่ทางการเมือง หรือการด ารงต าแหนง่อื่นใดที่เข้าขา่ยลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 24  แหง่   
       พระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง (มี/ไมม่ี) กรณี 
       ตอบวา่  “มี”  โปรดระบตุ าแหนง่ และโปรดชีแ้จงแนวทางด าเนินการเพื่อให้มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

 .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

10.  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน
.................................................................................................................................................................... 
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11.  การรายงานธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ โดยให้รายงานทกุบริษัท 
ที่เป็นกรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้มีอ านาจในการจดัการ และทกุบริษัทท่ีมีการถือหุ้น 

11.1 บริษัทท่ีตนเองเก่ียวข้อง 

  กลุม่ธุรกิจที่ 1 

ล าดบั ช่ือ
บริษัท 

บริษัทจด
ทะเบียนใน
ตลาด

หลกัทรัพย์
ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

ประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือ
ต าแหนง่ 

ตัง้แตปี่ 
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ
ของหุ้น
ที่ถือ 

ประเภทของ
ต าแหนง่ (ประธาน

กรรมการ/
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร/กรรมการ
ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการอิสระ ) 

ได้รับสนิเช่ือจาก 
สง. / บริษัทในกลุม่ 

Solo 
consolidation ของ 

สง. ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

         

  กลุม่ธุรกิจที่ 2 

ล าดบั ช่ือ
บริษัท 

บริษัทจด
ทะเบียนใน
ตลาด

หลกัทรัพย์
ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

ประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือ
ต าแหนง่ 

ตัง้แตปี่ 
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

 
 
 

ร้อยละ
ของหุ้น
ที่ถือ 

ประเภทของ
ต าแหนง่ (ประธาน

กรรมการ/
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร/กรรมการ
ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการอิสระ ) 

ได้รับสนิเช่ือจาก 
สง. / บริษัทในกลุม่ 

Solo 
consolidation ของ 

สง. ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

         

  กลุม่ธุรกิจที่ 3 

ล าดบั ช่ือ
บริษัท 

บริษัทจด
ทะเบียนใน
ตลาด

หลกัทรัพย์
ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

ประเภท
ธุรกิจ 

ช่ือ
ต าแหนง่ 

ตัง้แตปี่ 
– ถึงปี 
(พ.ศ.) 

ร้อยละ
ของหุ้น
ที่ถือ 

ประเภทของ
ต าแหนง่ (ประธาน

กรรมการ/
กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร/กรรมการ
ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร/
กรรมการอิสระ ) 

ได้รับสนิเช่ือจาก 
สง. / บริษัทในกลุม่ 

Solo 
consolidation ของ 

สง. ที่ขอ 
ความเห็นชอบ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

         
 

รวมบริษัทท่ีตนเองเก่ียวข้อง .................................................................. กลุม่ ............................................บริษัท 
รวมบริษัทท่ีตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ............................................................... กลุม่ 
รวมบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศทีต่นเองเป็นกรรมการ ................................. บริษัท 
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ค าชีแ้จงเพิ่มเติม  ( กรณีเป็นบคุคลท่ีมีการด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ในบริษัทอื่น
มากกวา่ 3 กลุม่  หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในและตา่งประเทศมากกวา่ 5 บริษัท 
ซึง่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง โปรดชีแ้จงแนวทางด าเนินการ
เพื่อให้มคีณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด) 
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
    11.2  บริษัทท่ีคูส่มรสเก่ียวข้อง 
ล าดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ต าแหนง่ ตัง้แตปี่ – ถึงปี 

(พ.ศ.) 
ร้อยละของหุ้น

ที่ถือ 
ได้รับสนิเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุม่ Solo 
consolidation ของ 
สง. ที่ขอความ

เห็นชอบ (ใช่/ไมใ่ช่) 
       
 
    11.3  บริษัทท่ีบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะเก่ียวข้อง   
ล าดบั ช่ือบตุร ช่ือบริษัท ประเภท

ธุรกิจ 
ต าแหนง่ ตัง้แตปี่ – ถึงปี 

(พ.ศ.) 
ร้อยละของหุ้น

ที่ถือ 
ได้รับสนิเช่ือจาก สง. / 
บริษัทในกลุม่ Solo 
consolidation ของ 

สง. ที่ขอความเห็นชอบ 
(ใช่/ไมใ่ช)่ 

        

หมายเหต ุ (1) “กลุม่ธุรกิจ” หมายความวา่ 
(1.1)   กลุม่ของบริษัทท่ีประกอบด้วยบริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วม 
(1.2)   กลุม่ของบริษัทท่ีอยูภ่ายใต้อ านาจควบคมุกิจการของบคุคลเดียวกนั 

  (2) ส าหรับบริษัทท่ีตนเองเก่ียวข้อง  
(2.1)   ให้จดักลุม่ตามนิยาม “กลุม่ธุรกิจ” ใน (1) ทัง้นี ้กรณีบริษัทท่ีมิใช่ 

กลุม่ธุรกิจ ก็ให้ถือวา่แตล่ะบริษัทเป็นหนึง่กลุม่ธุรกิจด้วย 
(2.2)   กรณีมีต าแหนง่งานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ให้ระบใุห้

ชดัเจนด้วย 
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12.  ประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องด าเนินคดี  

 ศาล สถานะในคด ี
(โจทก์/จ าเลย/ผู้ ร้อง/ 
ผู้ ฟ้องคดี/ผู้ถกูฟ้องคด)ี 

ประเภทคด ี
(แพง่/อาญา/

ล้มละลาย/ปกครอง) 

ข้อหาหรือ
ฐาน

ความผิด 

ทนุทรัพย์ เลขที่คด ี วนัท่ีพิจารณา
คดีลา่สดุ 

ผลคดี 

        
 
13.  ประวตัิการถกูกลา่วโทษ ร้องทกุข์ การถกูสอบสวน หรืออยูร่ะหวา่งการถกูสอบสวนโดยหนว่ยงานของรัฐทัง้ในและ

ตา่งประเทศ เช่น ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น 

หนว่ยงานท่ีกลา่วโทษ/  
ร้องทกุข์/สอบสวน 

เร่ืองที่ถกูกลา่วโทษ/ 
ร้องทกุข์/สอบสวน 

วนัท่ีถกูกลา่วโทษ/ร้อง
ทกุข์/สอบสวน 

สถานะ 
การสอบสวน 

ผลการพิจารณา/ 
ผลการสอบสวน 

     
 
14. ประวตัิการถกูสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปัจจบุนั (หากมีประวตัิการถกูสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือ   
      นายจ้างปัจจบุนัในเร่ืองที่เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัภายในองค์กรที่เก่ียวกบัความซื่อสตัย์สจุริต  
      ให้สถาบนัการเงินยื่นเอกสารตามข้อ  15 (8) ด้วย) 

หนว่ยงานท่ี
สอบสวน 

เร่ืองที่ถกู
สอบสวน 

วนัท่ีถกู
สอบสวน    

ผู้สอบสวน 
สถานะ 

การสอบสวน 
ผลการสอบสวน 

      
 

15.  เอกสารประกอบการพิจารณา  (ใช้เอกสารท่ีเคยสง่มาแล้ว / มีเอกสารเพิม่เติม / ไมม่ี เนื่องจาก.............................) 
 (1) หลกัฐานแสดงคณุวฒุิทางการศกึษา 
 (2) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ในปีที่ผา่นมา 
 (3) หนงัสอืรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานเดิม (กรณีชาวตา่งประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form) 
 (4) ส าเนาหนงัสอืตรวจคนเข้าเมือง/ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) 
 (5) รายละเอียดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่ทีข่อความเห็นชอบ 
 (6) หนงัสอืรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบนัการเงินหรือบริษัทท่ีให้สนิเช่ือแก่บคุคลท่ีขอ 

ความเห็นชอบ หรือจากบริษัทข้อมลูเครดิต หรือจากหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อรับรองวา่บคุคลดงักลา่วไมเ่ข้า
ขา่ยจดัชัน้เป็นลกูหนีช้ัน้ต า่กวา่มาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยัจะสญู หรือสญู 

 (7) แบบรับทราบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ (กรณีขอความเห็นชอบด ารงต าแหนง่กรรมการ) 
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  (8) หนงัสอืยืนยนัเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนงัสอืยืนยนัเจตนาการให้ด ารงต าแหนง่ 
 (8.1)  หนงัสอืยืนยนัเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนงัสอืยืนยนัเจตนาการให้ด ารงต าแหนง่จากประธาน 
        คณะกรรมการสรรหา หากบคุคลที่ขอความเห็นชอบถกูหรือเคยถกูสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือ 
  นายจ้างปัจจบุนัในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัภายในองค์กรที่เก่ียวกบั 
  ความซื่อสตัย์สจุริต และ 
 (8.2)  หนงัสอืยืนยนัเจตนาการขอความเห็นชอบ หรือหนงัสอืยืนยนัเจตนาการให้ด ารงต าแหนง่จากประธาน
  คณะกรรมการของสถาบนัการเงิน หากบคุคลที่ขอความเห็นชอบให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ผู้จดัการ  
  หรือผู้ซึง่มีต าแหนง่เทียบเทา่ที่เรียกช่ืออยา่งอื่นถกูหรือเคยถกูสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้าง 
  ปัจจบุนัในเร่ืองที่เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัภายในองค์กรที่เก่ียวกบัความ 
  ซื่อสตัย์สจุริต 

 
ทัง้นี ้ส าหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ ให้ใช้หนงัสอืยืนยนัเจตนาขอความเห็นชอบ หรือหนงัสอื
ยืนยนัเจตนาการให้ด ารงต าแหนง่จากคณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูของสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ส านกังานภมูิภาค (Regional 
Office) หรือส านกังานใหญ่ แทนได้ 

(9) ข้อเท็จจริงหรือข้อมลูอื่น เพื่อประโยชน์ในการพิสจูน์คณุสมบตัิที่เหมาะสม (ถ้ามี) 
 
16.  ค ารับรองของบคุคลที่ขอความเหน็ชอบ  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ความยนิยอม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 (1)    ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าไมม่ีลกัษณะต้องห้ามใด ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน  
  พ.ศ. 2551  รวมทัง้มีคณุสมบตัิทีเ่หมาะสมและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศธนาคารแหง่
  ประเทศไทยที่เก่ียวข้อง รวมถึงไมม่ีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
 (1.1)   เคยต้องค าพิพากษาถงึที่สดุวา่กระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ 
 (1.2)   เคยต้องค าพิพากษาถงึที่สดุวา่กระท าความผิดในความผิดมลูฐาน ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนั 
  และปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 
 (1.3)  เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสัง่ของศาลให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดิน หรือเคยต้องค าพิพากษาถึง 
  ที่สดุวา่กระท าความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ 
 (1.4)  เคยเป็นบคุคลที่ถกูก าหนด หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สดุวา่กระท าความผิดฐานสนบัสนนุทางการเงิน 
  แก่การก่อการร้าย หรือความผดิฐานสนบัสนนุทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุทีม่ีอานภุาพท าลาย 
  ล้างสงู ตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  และการแพร่ขยายอาวธุทีม่ีอานภุาพท าลายล้างสงู  
 
 (2) ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูในแบบประวตัิข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี ้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็น 
  ความจริง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารแหง่ประเทศไทยตรวจสอบประวตัิ และเปิดเผยข้อมลูข้างต้นตอ่ 
  หนว่ยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากบัดแูลสถาบนัการเงินหรือธุรกิจทางการเงิน ตามข้อตกลงที่มีระหวา่ง 
  กนั  เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
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 (3) ข้าพเจ้ายินยอมพ้นจากต าแหนง่ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วโดยเร็ว โดยข้าพเจ้าจะไม ่
  ติดใจเรียกร้องหรือเอาความใด ๆ ตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและบคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 (3.1)   หากข้าพเจ้าขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้าม หรือมีลกัษณะตามทีก่ลา่วไว้แล้วข้างต้นในข้อ (1)  
  ตามที่ ข้าพเจ้าได้ให้การรับรองไว้ เว้นแตธ่นาคารแหง่ประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นวา่การมีลกัษณะ 
  ตามข้อ (1.1)  ไม่ได้แสดงถึงความไมซ่ื่อสตัย์สจุริต หรือ 
 (3.2)   หากปรากฏในภายหลงัวา่ ข้าพเจ้าให้ข้อมลูอนัเป็นเทจ็ในแบบประวตัิข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ 
  มาด้วยนี ้
 

ทัง้นี ้หากข้อมูลของข้าพเจ้าในแบบประวตัิข้างต้นและเอกสารเพิ่มเติมที่แนบมาด้วยนี ้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การพิจารณาคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีทราบ หรือหากข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วและ
ต่อมาถูกสอบสวนโดยธนาคาร/บริษัทที่ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งอยู่ ข้าพเจ้าจะด าเนินการให้มีหนงัสือยืนยนั
เจตนาการให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 15 (8) และยื่นต่อฝ่ายก ากับธุรกิจสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที่มีการตัง้คณะกรรมการสอบสวนหรือเร่ิมกระบวนการสอบสวน แล้วแต่วนั
ใดถึงก่อน 
 
ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทัง้ข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างถ่องแท้ โดยจะปฏิบตัิงานในต าแหน่งที่ได้รับความเห็นชอบด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและมีจรรยาบรรณตลอด
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่ 

 
 
 

 

ลงช่ือ     (บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ) 
               (                    ) 

      วนัท่ี      
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หนังสือรับรองและประวัตขิองกรรมการ 

 

 ข้าพเจ้า............................…………………………… (ช่ือ-สกุลเดิม).......................................................... (ถ้ามี)       
ในฐานะด ารงต าแหนง่เป็น..........…………………………ของบริษัท………………………………………………….……
ตัง้แตว่นัท่ี.......................……... ขอแจ้งข้อมลูของข้าพเจ้าและรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงัตอ่ไปนี ้
                1. ข้อมลูสว่นตวั 
 1.1 หมายเลขประจ าตวัประชาชนหรือหมายเลขหนงัสอืเดินทาง……….….……………...…………..…………….. 
 1.2 สญัชาติปัจจบุนั…………….....................อดีต (ถ้ามี)..……………………………..………………………… 
 1.3 วนั/เดือน/ปีเกิด .........…………..............………...….อาย.ุ.…………...……….....ปี 
 1.4 ที่อยูปั่จจบุนั............................…............…………..….…..................................………………………… 

 .................................................................................……...................………………………… 
 1.5 อาชีพ/สถานท่ีท างานปัจจบุนั…………………………………………………………………….………………. 
 1.6 วฒุิการศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………...……………………. 
 1.7 ประวตัิการท างานในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั (ระบช่ืุอบริษัท ต าแหนง่ ปี พ.ศ.) 
 ….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.8 ประวตัิการถูกด าเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกลา่วหา 
และผลการด าเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ) ……………..………………………………………..……………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 1.9 จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทจดทะเบียนนี ้   

 จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้นที่
มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท
จดทะเบียน 

ข้าพเจ้า    
คูส่มรส (ช่ือ-สกลุ) 

ช่ือ-สกลุ ………………………………………………………… 
ช่ือ-สกลุเดิม (ถ้ามี)   .…………………………………….… 

  

บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ (ช่ือ-สกลุ /อาย)ุ 
1. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
2. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
3. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 

  

เอกสารแนบ 4 
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 จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจ านวนหุ้นที่
มีสทิธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัท
จดทะเบียน 

นิติบคุคลที่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

  

 

  1.10  จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งของบริษัทท่ีย่ืนค าขอ
หรือบริษัทจดทะเบียน ณ วนัท่ี……………….….. (ระบใุห้สอดคล้องกบัหลกัการของส านกังาน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ช่ือบริษัท…………….………….. จ านวนหุ้นท่ีถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
1.10.2 ช่ือบริษัท…………….………….. จ านวนหุ้นท่ีถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้  
1.10.3 ช่ือบริษัท…………….………….. จ านวนหุ้นท่ีถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(ท ัง้นี้ใหร้วมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยด์ว้ย) 

 
 2.  ข้าพเจ้าขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. วา่ด้วยเร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกบัผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์
และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
 
 3. ข้าพเจ้าในฐานะท่ีด ารงต าแหนง่เป็น (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบ        

 โดยได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ/ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการประชมุครัง้ที่....  เมื่อวนัที่ ………………
ขอรับรองเพิ่มเติมตอ่ตลาดหลกัทรัพย์วา่  
 3.1   ข้าพเจ้ามคีณุสมบตัใินการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
 3.2   ข้าพเจ้าเข้าใจดใีนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการบริษัท ....................................................................................... ประกาศแตง่ตัง้และก าหนดไว้ 
 3.3   ข้าพเจ้าเข้าใจดใีนหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  
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  3.4  ข้าพเจ้า 
   ไมม่ี  มี  ( โปรดระบขุ้อมลูในข้อ 1.6  และ 1.7) 
 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตามความ
เป็นจริงทกุประการ 
 
 ค ารับรองและประวตัิของข้าพเจ้านีใ้ห้ไว้เมื่อวนัท่ี ...………….... เดือน ………...................... พ.ศ. .……...... 
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………..(บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ) 
   (    ) 


