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แบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2561 

 
 
 
 

1.  ขอ้มลูทัว่ไปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

(1) ช่ือ-ช่ือสกุล (ภาษาไทย)      (ช่ือสกุลเดิม    )                                         
     (ภาษาองักฤษ)     (ช่ือสกุลเดิม    )                                  

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด           อายุ     ปี 

(3) สญัชาติ                           

(4) สุขภาพ   [  ]  แข็งแรงเพียงพอท่ีจะปฏบิติัหน้าท่ีกรรมการได ้   [  ]  ไม่แข็งแรงพอท่ีจะปฏบิติัหน้าท่ีกรรมการได ้

      (โปรดแนบใบรบัรองแพทยย์อ้นหลงัไม่เกิน 6 เดือน) 

(5) สถานภาพการสมรส   [  ] โสด  [  ] สมรส [  ] หยา่รา้ง 
(6) คู่สมรสช่ือ       (ช่ือสกุลเดิม                                                      )     
(7) รายละเอียดเกี่ยวกบับุตร  

  
ช่ือบุตร          วนั/เดือน/ปีเกิด       อายุ (ปี) สถานท่ีท างาน 

    
    
    
    

   
2.  ท่ีอยูปั่จจุบนั 

 (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ  ช่ือสถานประกอบธุรกิจ                                                                          

 เลขท่ี             หมู่             ตรอก/ซอย                                                                       

 ถนน                               ต าบล/แขวง                                                    

 อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั                                                          

 รหสัไปรษณีย ์                   โทรศพัท ์                                                                                                         
  

(2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านักอาศยั   เลขท่ี             หมู่             ตรอก/ซอย                                                                       

 ถนน                               ต าบล/แขวง                                                    

 อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั                                                          

 รหสัไปรษณีย ์                   โทรศพัท ์                                                                                                         

 โทรศพัทม์ือถือ                   E-mail Address           
      

(3) ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ  (กรณีบุคคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
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3.  คุณสมบติัตามวิชาชีพ  

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา ช่ือคุณวุฒิและสาขาวชิาเอก ปีท่ีส าเร็จ 

   
   
   
   

  
(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบนัการเงิน 

ช่ือหลกัสตูร ผูจ้ดัหลกัสตูร ปีท่ีเขา้ร่วม 

   
   
   

 

 
4.  คุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของธนาคารท่ีเกี่ยวขอ้ง   

[  ]  มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของธนาคารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  
5. ประสบการณ์การท างานจนถึงปีปัจจุบัน (ระบุทุกต าแหน่ง ทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอิสระ และต าแหน่งทางการเมือง)  

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

 

 
6.  หน้าท่ีความรบัผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั 
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7.  การถือหุน้และการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงหุน้สามญัของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย  ณ วนัท่ี                                          

(วนัท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ)  

                 ถือหุน้ธนาคาร หุน้สามญั                        หุน้ ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ                       สญัญา 

       คู่สมรส ถือหุน้สามญั                             หุน้ ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ                       สญัญา 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ช่ือ                                       ถือหุน้สามญั                    หุน้   

    ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ           สญัญา 

                                 (2) ช่ือ                                        ถือหุน้สามญั                    หุน้   

    ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าฯ           สญัญา 

       
8. ธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส าหรบัทุกบริษัทท่ีเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูม้ี

อ านาจในการจดัการ และทุกบริษัทท่ีมีการถือหุน้ 

(1) บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวขอ้ง 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ     ต าแหน่งงาน 
  ในธุรกิจ 

   ตั้งแต่ปีถึงปี รอ้ยละของ 
 หุน้ท่ีถือ 

 กลุ่มธุรกจิท่ี 1     

     1)     

     2)     

 กลุ่มธุรกจิท่ี 2     
     1)     
     2)     

 กลุ่มธุรกจิท่ี 3     
     1)     
     2)     

 

(2) บริษัทท่ีคู่สมรสหรือบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวขอ้ง 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ   ต าแหน่งงาน 
ในธุรกิจ 

ตั้งแต่ปีถึงปี ความเกี่ยวขอ้ง   รอ้ยละของ 
  หุน้ท่ีถือ 

     1)      

     2)      
 

      หมายเหตุ:  (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า  

                             (1.1) กลุ่มของบริษัทท่ีประกอบดว้ยบริษัทแม่ บริษัทลกู หรือบริษัทร่วม 

   (1.2) กลุ่มของบริษัทท่ีอยูภ่ายใตอ้ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั  

  (2) ส าหรบับริษัทท่ีตนเองเกี่ยวขอ้ง  

                             (2.1) ใหจ้ัดกลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งน้ี กรณีบริษัทท่ีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ใหถื้อว่าแต่ละ

บริษัทเป็นหน่ึงกลุ่มธุรกิจดว้ย 

  (2.2) กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูม้ี

อ านาจลงนาม ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ย 
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9. ประวติัการฟ้องรอ้งหรือถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดี (เวน้แต่ความผิดลหุโทษ)  
   ศาล                 สถานะ 
                     (โจทก/์จ าเลย 

/ผูร้อ้ง) 

คดี (แพ่ง/

อาญา/

ลม้ละลาย) 

   ขอ้หาหรือ 
ฐานความผิด 

ทุนทรพัย ์ เลขท่ีคดี     ผลคดี  

      
      

 
10. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรบัรองโดยบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ (ขอ้ใดจดัหาไม่ได ้ใหร้ะบุเหตุผลดว้ย)  

(1) หลกัฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

(3) ส าเนาทะเบียนบา้น 

(4) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินไดใ้นปีท่ีผ่านมา 

(5) หนังสือรับรองการท างานจากสถานท่ีท างานปัจจุบันหรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศใหใ้ชแ้บบ Company 

Testifying Form) 

(6) ส าเนาหนังสือตรวจคนเขา้เมือง/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

(7) หนังสือรบัรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบนัการเงินหรือบริษัทท่ีใหสิ้นเช่ือ หรือจากบริษัทขอ้มลูเครดิต หรือจาก

หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อรบัรองว่าไม่เขา้ขา่ยจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นต า่กว่ามาตรฐาน ชั้นสงสยั ชั้นสงสยัจะสูญ 

หรือสญู 

 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/                 )                                                                ตกลงใหเ้สนอช่ือ 

และ ขอ้มูลในเอกสารฉบับน้ี เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และขอรับรองว่ารายละเอียดใน

แบบขอ้มูลขา้งตน้น้ีถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้

ธนาคารเปิดเผยขอ้มลู หรือเอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 
ลงช่ือ                                        บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ  

                (                                     )  

    วนัท่ี   

 

 

 

 

 

 

 

 


