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การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพจิารณาเลือกตั $งเป็นกรรมการ 

 
วัตถุประสงค์ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)(“ธนาคาร”)   มุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลอย่าง
ต่อเนื�องควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสงัคม โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที�พึงมีต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ภายใต้กรอบ
จริยธรรมทางวิชาชีพ ข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน และความสําคญัต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายยอ่ย อีกทั 8งคํานงึถึงการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ทนัเวลาและมีความโปร่งใส  ตลอดจนการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรม   

การให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็น
กรรมการลว่งหน้าเป็นสว่นหนึ�งของหลกัการกํากบัดูแลกิจการของธนาคาร ธนาคารมีแนวทางที�ชดัเจนในการกลั�นกรอง
ระเบียบวาระที�เสนอว่าเกี�ยวข้องกบักิจการของธนาคารและเป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง  ธนาคารจึงได้กําหนด
หลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็น
กรรมการล่วงหน้า เพื�อช่วยกลั�นกรองเรื�องที�จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อธนาคารอย่างแท้จริง และคดัเลือกบุคคลที�มี
คุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคดัเลอืกและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการธนาคาร และเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตั $งเป็นกรรมการล่วงหน้า 

(1) คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที�จะเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นหรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 8ง
เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิดงันี 8 
� เป็นผู้ ถือหุ้นของธนาคารซึ�งถือหุ้นอย่างน้อย 200,000 หุ้น (สองแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว  

หรือหลายรายรวมกนัได้ 
� ถือหุ้นในธนาคารตามจํานวนที�กําหนดข้างต้นต่อเนื�องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นจํานวน

ดงักลา่วในวนัที�เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็น
กรรมการ 

� สามารถแสดงหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�นจาก
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

(2) การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1)  ของหลกัเกณฑ์นี 8สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดย
ดําเนินการดงันี 8  
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� กรอก “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561” 

(ตามเอกสารแนบ 1) 

“ผู้ ถือหุ้นที�เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นจะต้องรับรองข้อมลูและเอกสารหลกัฐานที�แนบ
เพิ�มเติมวา่ถกูต้องครบถ้วนและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้” 

� จดัสง่เอกสารพร้อมหลกัฐานที�ธนาคารกําหนด โดยจะต้องสง่ถึงธนาคารภายในวนัที� 30 ธันวาคม 
2560 ตามที�อยู่ด้านล่างนี 8กรณีนําส่งด้วยตนเองหรือบุคคลอื�นจะต้องนําส่งในเวลาทําการของ
ธนาคารระหวา่งเวลา 8.30 – 17.00 น.  สาํหรับการสง่เอกสารทางไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตรา
ประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองไมเ่กินวนัที� 30 ธนัวาคม 2560 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 เพื�อให้การดําเนินการประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุที�เสนอ 
โดยผู้ ถือหุ้น  ธนาคารจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาบรรจเุรื�องดงักลา่วเข้าเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี 8 

1. เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ ถือหุ้นได้จดัสง่ข้อมลูที�ถกูต้องและเพียงพอต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ 

2. เรื�องที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ประกาศ  ข้อบงัคบัของทางการ หรือหน่วยงานที�กํากบัดแูลการดําเนินงานของ
ธนาคาร หรือหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องหรือวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้น หลกัการ
กํากบัดแูลกิจการของธนาคาร  และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

3. เรื�องที�เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและตอ่การดําเนินงานของธนาคาร 
4. เรื�องที�อยูใ่นวิสยัที�ธนาคารจะดําเนินการได้ 
5. เรื�องที�คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นและสมควรที�จะต้องบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชมุและ 
6. เรื�องที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที�มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ (1) และผู้ ถือหุ้นได้ปฎิบตัิตามเกณฑ์ที�ธนาคาร

กําหนดไว้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  
 
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที�ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ�ง

จะต้องมีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ (2) 1 – 6 เว้นแต่คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาเป็นอย่างอื�นโดยมติของ
คณะกรรมการธนาคารถือเป็นที�สดุ 

 เลขานกุารบริษัท 
 ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั  (มหาชน) 
 เลขที� 209  อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั 8น 14 
 ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110    
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 ในกรณีที�มีระเบียบวาระที�เสนอโดยผู้ ถือหุ้นหลายรายแต่เป็นเรื�องเดียวกนัหรืออยู่ในเรื�องที�อาจจะนํามา
พิจารณารวมกนัได้ คณะกรรมการธนาคารอาจนํามารวมเป็นวาระเดียวกนั    

 เรื�องที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคารสําหรับเรื�องที�ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 
2561 ทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป    

 
(3) การเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั $งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ (1) ของหลกัเกณฑ์นี 8สามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณา
เลอืกตั 8งเป็นกรรมการ โดยดําเนินการตามขั 8นตอนดงันี 8 
ก. ผู้ ถือหุ้นที�เสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 8งเป็นกรรมการ จะต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี 8 

� กรอก “แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2561  (ตามเอกสารแนบ 2) ” 

“ ผู้ ถือหุ้นที�เสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการจะต้องรับรองข้อมลูและ
เอกสารหลกัฐานที�แนบเพิ�มเติมวา่ถกูต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูหรือ
เอกสารหลกัฐานดงักลา่วได้ ” 

ข. บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการจะต้องกรอกข้อมลูอย่างครบถ้วน
ในแบบฟอร์มทั 8ง  2  แบบ (ตามเอกสารแนบ 3-4) ดงัตอ่ไปนี 8  
แบบที� 1   “ แบบข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั 8งเป็นกรรมการ ” 
แบบที� 2   “ หนงัสอืรับรองและประวตัิของกรรมการ ” 

 “ บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการจะต้องลงนามรับรอง
ยินยอมให้เสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการธนาคารและรับรองว่า
รายละเอียดข้อมูลที�ได้ให้ไว้ว่าถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี 8เป็น
ความจริงทกุประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ ” 

� จดัสง่เอกสารพร้อมหลกัฐานดงักลา่วข้างต้นตามที�ธนาคารกําหนดในข้อ ก. และ ข. โดยจะต้องสง่ถึง
ธนาคารภายในวนัที� 30 ธันวาคม 2560 ตามที�อยู่ด้านล่างนี 8  กรณีนําส่งด้วยตนเองหรือบคุคลอื�น 
จะต้องนําสง่ในเวลาทําการของธนาคารระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น.  สําหรับการสง่เอกสารทาง
ไปรษณีย์ธนาคารจะถือตามตราประทบัไปรษณีย์บนหน้าซองไมเ่กินวนัที�  30 ธนัวาคม 2560 

 
 



 
 

4 / 11 
 

 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลดงักลา่วและให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื�อพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตั 8งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไปโดยมติ
ของคณะกรรมการธนาคารถือเป็นที�สดุ 

บุคคลที�ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
ธนาคารจะได้รับการบรรจุชื�อในวาระการเลือกตั 8งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร สําหรับบคุคลที�
ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการธนาคาร  ธนาคารจะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นที�เสนอชื�อบคุคลดงักลา่วทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการธนาคารภายในเดือนมีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์
ของธนาคารหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูอื�นที�เหมาะสมตอ่ไป    
 

………………………………………… 
 
 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1: แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี  2561 
เอกสารแนบ 2: แบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 8งเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
เอกสารแนบ 3: แบบข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลอืกตั 8งเป็นกรรมการ 
เอกสารแนบ 4: หนงัสอืรับรองและประวตัิของกรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 ธนาคารเกียรตินาคิน  จํากดั (มหาชน) 
 เลขที� 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั 8น 14 
 ถนนสขุมุวิท  21  (อโศก) 
 แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวฒันา 
 กรุงเทพฯ   10110    
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แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

 

วันที�        ____ 
ชื�อ – นามสกุลของผู้ถอืหุ้น :            ____ 
ที�อยู่ :              ____ 
            ____ 
            ____ 
โทรศัพท์  :        
โทรสาร   :       
E-mail :                                
 

จาํนวนหุ้นที�ถอืครอง :        
 

เรื�องที�เสนอ :            ____ 
วัตถุประสงค์ :          [   ]   เพื�อพิจารณา [   ]   เพื�อทราบ 
รายละเอียด :  [   ]   มีเอกสารประกอบ        [   ]   ไมม่ีเอกสารประกอบ 
            ____ 
            ____ 
            ____ 
            ____ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที�แนบเพิ�มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ 

 ลงชื�อ       ผู้ ถือหุ้น 
  (  ......................................................................... ) 
หมายเหต ุ
เอกสารหลกัฐานที�ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
1.   หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์  หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท  ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
2.   หลกัฐานแสดงตน ได้แก่   
 -  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
  -    ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา หนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ได้ลงชื�อในแบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบียบวาระการ
ประชมุนี 8 พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.   ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจเุป็นระเบียบ
วาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561” และลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนั 

 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 



 
 

6 / 11 
 

 
แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั $งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 

 

วนัที�         
 

ชื�อ – นามสกลุของผู้ ถือหุ้น :            
ที�อยู ่:               
             
             
โทรศพัท์  :        
โทรสาร   :       
E-mail:                             
 

จํานวนหุ้นที�ถือครอง :        
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื�อ (นาย/นาง/นางสาว/....................)       
เข้ารับการพิจารณาเลอืกตั 8งเป็นกรรมการของธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน)  โดยบคุคลดงักลา่วให้ความยินยอม
และรับรองว่าข้อความที�แจ้งไว้ใน “แบบข้อมลูของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการ” 
และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี 8ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
หลกัฐานดงักลา่วได้ 
 

 ลงชื�อ        ผู้ ถือหุ้น 
 (  ................................................................. ) 
หมายเหต ุ
เอกสารหลกัฐานที�ผู้ ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการ 
1.   หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื�นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
2.   หลกัฐานแสดงตน  ได้แก่   
 -  ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
  -    ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ได้ลงชื�อในแบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณา
เลือกตั 8งเป็นกรรมการนี 8 พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.   ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะต้องกรอก “แบบขอเสนอ
ชื�อบคุคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั 8งเป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561” และลงชื�อไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวม
เป็นชดุเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 2 
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แบบข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั $งเป็นกรรมการ 

 
 
 
1.  ชื�อ -  ชื�อสกลุ     (1) ภาษาไทย………………………………………….. (ชื�อสกลุเดิม………………..…................) 
 (2) ภาษาองักฤษ……………………………………….. (ชื�อสกลุเดิม…………..………..……..…..) 
  
2.  วนัเดือนปีเกิด………………………………..อาย…ุ…………ปี 
  
3.  สญัชาต…ิ………………….. 
 
4.  ที�อยูปั่จจบุนั/ ที�อยูที่�สามารถติดตอ่ได้: 
   เลขที�……………............... ตรอก/ซอย………………….ถนน……………………… แขวง/ตําบล…………........……     
      เขต/อําเภอ……………………......................จงัหวดั…………….……........................รหสัไปรษณีย์......................   
   โทรศพัท์.................................  โทรศพัท์มือถือ.......................................E-mail address…………..……………… 
 
5.  สถานภาพการสมรส  (   ) โสด           (   ) สมรส  (   ) หยา่ร้าง 
           ชื�อคูส่มรสชื�อ……………….……………….……  (ชื�อสกลุเดิม……………………………..…….) 
           รายละเอียดเกี�ยวกบับตุร 

     
ชื�อบตุร วนั/เดือน/ปีเกิด อาย ุ(ปี) สถานที�ทํางาน 

1………………………….. ........................................ ........................................ ……………………………. 
2………………………….. ........................................ ........................................ ……………………………. 
3………………………….. ........................................ ........................................ ……………………………. 
 
6.  คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
            (1)  คณุวฒุิทางการศกึษา (เรียงจากลา่สดุ) 

ชื�อสถาบนัที�สาํเร็จการศกึษา ชื�อคณุวฒุิและสาขาวชิาเอก ปีที�สาํเร็จ 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 
………..…………………………………. …………………………… ……….......... 

 
 
 
 

 
ติดรูปส ี

ขนาด 2 นิ 8ว 

เอกสารแนบ 3 
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    (2)  หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที�เกี�ยวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

ชื�อหลกัสตูร ผู้จดัหลกัสตูร ปีที�เข้าร่วม 
……………………………………… …………………………………. ……………. 
……………………………………… …………………………………. ……………. 
……………………………………… …………………………………. ……………. 
……………………………………… …………………………………. ……………. 

   
 7.  ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจบุนั 

ชื�อสถานที�ทํางาน ประเภทธุรกิจ ตําแหนง่งาน ตั 8งแตปี่… ถึงปี… 
………………..…………… ……………………… …………………. ………….……… 
………………..…………… ……………………… …………………. ………….……… 
……………………………. ……………………… …………………. ………….……… 
……………………………. ……………………… …………………. ………….……… 

  
8.  หน้าที�ความรับผิดชอบในตําแหนง่งานปัจจบุนั 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.  การรายงานธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ โดยให้รายงานทกุบริษัทที�เป็นกรรมการ               
     ผู้จดัการ หรือผู้มีอํานาจในการจดัการ และทกุบริษัทที�มีการถือหุ้น 

9.1 บริษัทที�ตนเองเกี�ยวข้อง 
ชื�อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ตําแหนง่งานในธุรกิจ ตั 8งแตปี่ ร้อยละของหุ้นที�ถือ 

• กลุม่ธุรกิจที� 1     

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

• กลุม่ธุรกิจที� 2     

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

• กลุม่ธุรกิจที� 3   .  

1)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
2)…………………….……… …………………… …………………… ...…………… ...…………… 
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 9.2 บริษัทที�คูส่มรสหรือบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะเกี�ยวข้อง 

ชื�อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ตําแหนง่งาน 
ในธุรกิจ 

ตั 8งแตปี่ ความเกี�ยวข้อง ร้อยละของ 
หุ้นที�ถือ 

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

หมายเหต ุ        (1) “กลุม่ธุรกิจ” หมายความวา่ 
      (1.1)  กลุม่ของบริษัทที�ประกอบด้วยบริษัทแม ่บริษัทลกู หรือบริษัทร่วม 

(1.2)   กลุม่ของบริษัทที�อยูภ่ายใต้อํานาจควบคมุกิจการของบคุคลเดียวกนั 
                          (2)  สําหรับบริษัทที�ตนเองเกี�ยวข้อง 

(2.1) ให้จดักลุม่ตามนิยาม “กลุม่ธุรกิจ” ใน (1) ทั 8งนี 8 กรณีบริษัทที�มิใชก่ลุม่ธุรกิจ ก็ให้ถือวา่แตล่ะบริษัทเป็น 
   หนึ�งกลุม่ธุรกิจด้วย 
(2.2) กรณีมีตําแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ ให้ 

    ระบใุห้ชดัเจนด้วย 
 

10.  ประวตัิการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องดําเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
ศาล สถานะ 

(โจทก์/จําเลย/ผู้ ร้อง) 
คด(ีแพง่/อาญา/ 
ล้มละลาย) 

ข้อหาหรือ 
ฐานความผิด 

ทนุทรัพย์ เลขที�คด ี ผลคด ี

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

 
11.   บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อมีคณุสมบตัิถกูต้องครบถ้วน และไมม่ีลกัษณะต้องห้าม  
        ข้าพเจ้าเป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที�เกี�ยวข้อง 

ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื�อเพื�อรับการพิจารณาเพื�อเลือกตั 8งเป็นกรรมการธนาคาร และขอรับรองว่ารายละเอียด
ข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี 8เป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้ธนาคาร
เปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารประกอบดงักลา่วได้ 

พร้อมนี 8ได้แนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
เอกสารหลกัฐานแสดงวฒุิการศกึษามาด้วยแล้ว 

 
 
 

 

ลงชื�อ     (บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ) 
               (                    ) 

      วนัที�      
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หนังสือรับรองและประวัตขิองกรรมการ 

 

 ข้าพเจ้า............................…………………………… (ชื�อ-สกุลเดิม).......................................................... (ถ้ามี)       
ในฐานะดํารงตําแหนง่เป็น..........…………………………ของบริษัท………………………………………………….……
ตั 8งแตว่นัที�.......................……... ขอแจ้งข้อมลูของข้าพเจ้าและรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงัตอ่ไปนี 8 
                1. ข้อมลูสว่นตวั 
 1.1 หมายเลขประจําตวัประชาชนหรือหมายเลขหนงัสอืเดินทาง……….….……………...…………..…………….. 
 1.2 สญัชาติปัจจบุนั…………….....................อดีต (ถ้าม)ี..……………………………..………………………… 
 1.3 วนั/เดือน/ปีเกิด .........…………..............………...….อาย.ุ.…………...……….....ปี 
 1.4 ที�อยูปั่จจบุนั............................…............…………..….…..................................………………………… 

 .................................................................................……...................………………………… 
 1.5 อาชีพ/สถานที�ทํางานปัจจบุนั…………………………………………………………………….………………. 
 1.6 วฒุิการศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………...……………………. 
 1.7 ประวตัิการทํางานในช่วง 5 ปีที�ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั (ระบชืุ�อบริษัท ตําแหนง่ ปี พ.ศ.) 
 ….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.8 ประวตัิการถูกดําเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสญัญาซื 8อขายล่วงหน้า หรือกฎหมายที�เกี�ยวกบัระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที�เกิดเหตุ ข้อกลา่วหา 
และผลการดําเนินคด/ีผลการพิจารณาลงโทษ) ……………..………………………………………..……………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….... 
   1.9 จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัทจดทะเบียนนี 8    
 จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 
% ของจํานวนหุ้นที�
มีสทิธิออกเสยีง
ทั 8งหมดของบริษัท
จดทะเบียน 

ข้าพเจ้า    
คูส่มรส (ชื�อ-สกลุ) 

ชื�อ-สกลุ ………………………………………………………… 
ชื�อ-สกลุเดิม (ถ้าม)ี   .…………………………………….… 

  

บตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ (ชื�อ-สกลุ /อาย)ุ 
1. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
2. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 
3. ……………………………………………………...อาย.ุ.........ปี 

  

เอกสารแนบ 4 
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 จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจํานวนหุ้นที�
มีสทิธิออกเสยีง
ทั 8งหมดของบริษัท
จดทะเบียน 

นิติบคุคลที�เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องตามนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

  

 
1.10 จํานวนหุ้นที�ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งของบริษัทที�ยื�นคําขอหรือ

บริษัทจดทะเบียน ณ วนัที�……………….………………...(ระบใุห้สอดคล้องกบัหลกัการของสาํนกังาน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ชื�อบริษัท…………….………….. จํานวนหุ้นที�ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสยีงทั 8งหมดของบริษัทนั 8น 
1.10.2 ชื�อบริษัท…………….………….. จํานวนหุ้นที�ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสยีงทั 8งหมดของบริษัทนั 8น  
1.10.3 ชื�อบริษัท…………….………….. จํานวนหุ้นที�ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสยีงทั 8งหมดของบริษัทนั 8น 
(ทั 8งนี 8ให้รวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย) 
 
              2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบตัิของผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ด้วยเรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื�องข้อกําหนดเกี�ยวกับผู้บริหารของบริษัทที�ออก
หลกัทรัพย์และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูใดๆ ที�ได้ให้ไว้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตามความ
เป็นจริงทกุประการ 
 
 คํารับรองและประวตัิของข้าพเจ้านี 8ให้ไว้เมื�อวนัที� ...……….. เดือน ………................... พ.ศ. .……...... 
 

ลงชื�อ    (บคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อ) 
(    ) 


