
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 
 
 
 

1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)      (ชื่อสกุลเดิม    )                                         
     (ภาษาอังกฤษ)     (ชื่อสกุลเดิม    )                                  

(2) วัน/เดือน/ปเีกิด           อายุ     ป ี

(3) สัญชาติ                          

(4) สุขภาพ   [  ]  แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้    [  ]  ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ 
      (โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) 

(5) สถานภาพการสมรส   [  ] โสด  [  ] สมรส [  ] หย่าร้าง 
(6) คูส่มรสชือ่       (ชื่อสกลุเดิม                                                      )     
(7) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร  

  
ชื่อบุตร          วัน/เดือน/ปีเกิด       อายุ (ปี) สถานที่ท างาน 

    
    
    
    

   
2.  ที่อยู่ปัจจุบัน 

 (1) ทีอ่ยูส่ถานประกอบธรุกิจ  ชื่อสถานประกอบธรุกิจ                                                                          

 เลขท่ี             หมู่             ตรอก/ซอย                                                                       

 ถนน                               ต าบล/แขวง                                                    

 อ าเภอ/เขต                       จงัหวัด                                                          

 รหสัไปรษณีย์                    โทรศัพท ์                                                                                                         
  

(2) ที่อยู่สถานที่พ านักอาศัย   เลขท่ี             หมู่             ตรอก/ซอย                                                                       

 ถนน                               ต าบล/แขวง                                                    

 อ าเภอ/เขต                       จงัหวัด                                                          

 รหัสไปรษณีย์                    โทรศัพท ์                                                                                                         

 โทรศัพท์มือถือ                   E-mail Address           
      

(3) ท่ีอยู่ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ท่ีติดต่อได้ในต่างประเทศ)  
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3.  คุณสมบัติตามวิชาชพี  

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) 

ชื่อสถาบันทีส่ าเรจ็การศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวชิาเอก ปีที่ส าเร็จ 

   
   
   
   

  
(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบันการเงิน 

ชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม 

   
   
   

 

 
4.  คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของธนาคารทีเ่กี่ยวข้อง   

[  ]  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อก าหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง 

  
5. ประสบการณ์การท างานจนถึงปจจุบัน (ระบุทุกต าแหน่ง ทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

อิสระ และต าแหน่งทางการเมือง)  

ตั้งแต่ พ.ศ.ถึง พ.ศ. ชื่อสถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 
    
    
    
    
    
    

 

 
6.  หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
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7.  การถือหุน้และการลงทุนในสญัญาซ้ือขายลว่งหน้าที่อา้งอิงหุ้นสามัญของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย  ณ วันที่                                          

(วันที่ไดร้ับการเสนอชื่อ)  

                 ถอืหุ้นธนาคาร หุน้สามญั                        หุน้ ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าฯ                       สัญญา 

       คูส่มรส ถือหุ้นสามญั                             หุน้ ลงทุนในสัญญาซ้ือขายลว่งหน้าฯ                    สัญญา 

 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ                                       ถือหุน้สามญั                    หุน้   

    ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ           สัญญา 

                                (2) ชื่อ                                        ถอืหุน้สามญั                    หุน้   

    ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ           สัญญา 

       
8. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส าหรับทุกบริษัทท่ีเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มี

อ านาจในการจัดการ และทุกบรษิัทท่ีมีการถือหุ้น 

(1) บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวข้อง 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ     ต าแหน่งงาน 
  ในธรุกิจ 

   ตั้งแต่ปถีึงป ี ร้อยละของ 
 หุ้นที่ถือ 

 กลุ่มธุรกจิที่ 1     

     1)     

     2)     

 กลุ่มธุรกจิที่ 2     
     1)     
     2)     

 กลุ่มธุรกจิที่ 3     
     1)     
     2)     

 

(2) บริษัทท่ีคู่สมรสหรือบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ   ต าแหน่งงาน 
ในธรุกิจ 

ตั้งแต่ปถีึงปี ความเกี่ยวข้อง   ร้อยละของ 
  หุ้นที่ถอื 

     1)      

     2)      
 

      หมายเหต:ุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า  

                             (1.1) กลุ่มของบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษัทร่วม 

   (1.2) กลุ่มของบริษัทที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน  

  (2) ส าหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง  

                             (2.1) ให้จัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละ

บริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจด้วย 

  (2.2) กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มี

อ านาจลงนาม ให้ระบุให้ชัดเจนด้วย 
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9. ประวัติการฟ้องรอ้งหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)  
   ศาล                 สถานะ 
                     (โจทก์/จ าเลย 

/ผู้ร้อง) 

คดี (แพ่ง/

อาญา/

ล้มละลาย) 

   ข้อหาหรือ 
ฐานความผิด 

ทุนทรัพย ์ เลขท่ีคดี     ผลคดี  

      
      

 
10. เอกสารประกอบการพิจารณาทีร่ับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบเุหตุผลด้วย)  

(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศกึษา 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(4) หลักฐานแสดงการช าระภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านมา 

(5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company 

Testifying Form) 

(6) ส าเนาหนังสอืตรวจคนเข้าเมือง/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

(7) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีให้สนิเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจาก

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ 

หรือสูญ 

 

 
ข้าพเจา้  (นาย/นาง/นางสาว/             )                                                                ) ตกลงให้เสนอชื่อ 

และ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และขอรับรองว่ารายละเอียดใน

แบบข้อมูลข้างตนนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้

ธนาคารเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ 

 
ลงชื่อ                                        บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  

                (                                     )  

    วันที่   

 

 

 

 

 

 

 

 


