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แบบขอ้มูลบุคคลทไีดร้บัการเสนอชือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี  

 
 
 
 

1. ขอ้มูลทวัไปของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือ 
 (1) ชอื – นามสกุล (ภาษาไทย)  
   (ภาษาองักฤษ)  
     
  ชอื – นามสกุลเดิม (ภาษาไทย)  
   (ภาษาองักฤษ)  
   
 (2) วนั/เดือน/ปีเกิด  อายุ  ปี   
  สญัชาติ  เพศ     
   
 (3) เลขประจาํตัวประชาชน  เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษีอากร  
   
 (4) สุขภาพ  แข็งแรงเพียงพอทีจะปฏิบติัหน้าทีกรรมการได ้  ไม่แข็งแรงพอทีจะปฏิบติัหน้าทีกรรมการได ้
  (โปรดแนบใบรบัรองแพทยย์อ้นหลงัไม่เกิน  เดือน) 
   
 (5) สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส (จดทะเบียน)  สมรส (ไม่จดทะเบียน) 
    หยา่รา้ง  หมา้ย   
   
 (6) ขอ้มูลเกยีวกบัคู่สมรส 
   ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
  ชอื-นามสกุล   
  ชอื-นามสกุลเดิม (ถา้มี)   
   
  เลขประจาํตัวประชาชน  สญัชาติ   
  สถานทีทํางาน   
   
 (7) ขอ้มูลเกยีวกบับุตร/บุตรบุญธรรม 
   ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
  1. ชอื-นามสกุล   
   ชอื-นามสกุลเดิม (ถา้มี)   
   
  เลขประจาํตัวประชาชน  สญัชาติ   
  วนั/เดือน/ปีเกิด     
  สถานทีทํางาน   
   
   ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
  2. ชอื-นามสกุล   
   ชอื-นามสกุลเดิม (ถา้มี)   
   
  เลขประจาํตัวประชาชน  สญัชาติ   
  วนั/เดือน/ปีเกิด     
  สถานทีทํางาน   

 
 
 

สาํหรบัติดรูปถ่ายส ี
ขนาด  นิว 
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2. ทีอยูปั่จจุบนั 
 (1) ทีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ ชอืสถานประกอบธุรกิจ  
   เลขที  หมู่  ตรอก/ซอย  
   ถนน  ตาํบล/แขวง  
   อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  
   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  
   
 (2) ทีอยูส่ถานทีพาํนักอาศยั เลขที  หมู่  ตรอก/ซอย  
   ถนน  ตาํบล/แขวง  
   อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  
   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  
   โทรศพัท์มือถือ  อีเมล  
   
 (3) ทีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลทีมิไดมี้สญัชาติไทยใหร้ะบุทีอยู่ทีติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 
    
    
   
3. คุณสมบตัิตามวิชาชีพ 
 (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด) 
 ชอืสถาบันทีสาํเร็จการศึกษา ระดบัการศึกษา ชอืคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีทีสาํเร็จ 
     
     
     
     
     
    
 (2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาทีเกยีวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบนัการเงิน 
 ชอืหลกัสูตร ผูจ้ดัหลกัสูตร ปีทีเขา้ร่วม 
    
    
    
    
    
    
4. คุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของธนาคารทเีกียวขอ้ง 
  มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของธนาคารทีเกยีวขอ้ง 
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5. ประสบการณท์าํงานจนถึงปัจจบุนั (ระบทุุกตาํแหน่ง ทงัในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ  
 และตาํแหน่งงานทางการเมือง) 

     
 ชอืสถานทีทํางาน ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่งงาน ตงัแต่ปี .... ถึงปี ....  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
 (1) หน้าทีความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจุบนั 
   
   
   
   
   
 (2) การดาํรงตําแหน่งทางการเมือง หรือการดาํรงตําแหน่งอนืใดทีเขา้ข่ายลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจ 
  สถาบนัการเงิน พ.ศ.  และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกียวขอ้ง 
  (กรณีตอบว่า “ม”ี โปรดระบุตาํแหน่ง และโปรดชีแจงแนวทางดาํเนินการ เพือใหมี้คุณสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนด) 

    มี  ไม่มี 
   
   
   
   
   
6. ความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ีเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 
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7. การถือหุน้และการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีอา้งอิงหุน้สามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ วนัที  
 (วนัทีไดร้บัการเสนอชือ) 
 ถือหุน้ธนาคาร หุน้สามญั  หุน้  ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 
 คู่สมรส ถือหุน้สามญั  หุน้  ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 
 บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (1)  ชอื  ถือหุน้สามญั  หุน้ 
   ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 
   (2)  ชอื  ถือหุน้สามญั  หุน้ 
   ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 
  
8. ธุรกิจทเีกียวขอ้งกบัตนเอง คูส่มรส และบตุรทยีงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยใหร้ายงานทุกบริษัททเีป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ 
 ผูมี้อาํนาจในการจดัการ และทุกบริษัททีมีการถือหุน้ 
 (1) บริษัททีตนเองเกียวขอ้ง 
กลุ่มธุรกิจที  

ลาํดบั ชอืบริษัท 

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาด

หลกัทรพัยท์งัใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ ตาํแหน่ง ตงัแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 
รอ้ยละ 

ของหุน้ทีถือ 

เป็นประธาน
กรรมการ/กรรมการ

ทีเป็นผูบ้ริหาร/
กรรมการทีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร/กรรมการ

อิสระ 

ไดร้บัสินเชือจาก 
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo 
Consolidation ของ

ธนาคาร 
(ใช่/ไม่ใช่) 

         
         
         
         

กลุ่มธุรกิจที  

ลาํดบั ชอืบริษัท 

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาด

หลกัทรพัยท์งัใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ ตาํแหน่ง ตงัแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 
รอ้ยละ 

ของหุน้ทีถือ 

เป็นประธาน
กรรมการ/กรรมการ

ทีเป็นผูบ้ริหาร/
กรรมการทีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร/กรรมการ

อิสระ 

ไดร้บัสินเชือจาก 
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo 
Consolidation ของ

ธนาคาร 
(ใช่/ไม่ใช่) 

         
         
         
         

กลุ่มธุรกิจที  

ลาํดบั ชอืบริษัท 

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาด

หลกัทรพัยท์งัใน
และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท
ธุรกิจ ตาํแหน่ง ตงัแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 
รอ้ยละ 

ของหุน้ทีถือ 

เป็นประธาน
กรรมการ/กรรมการ

ทีเป็นผูบ้ริหาร/
กรรมการทีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร/กรรมการ

อิสระ 

ไดร้บัสินเชือจาก 
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo 
Consolidation ของ

ธนาคาร 
(ใช่/ไม่ใช่) 
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  รวมบริษัททีตนเองเกยีวขอ้ง  กลุ่ม  บริษัท  
 รวมบริษัททีตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร  กลุ่ม   
 รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์งัในและต่างประเทศทีตนเองเป็นกรรมการ  บริษัท   
    คาํชีแจงเพมิเติม  (กรณีเป็นบุคคลทีมีการดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการทเีป็นผูบ้ริหาร ในบริษัทอืนมากกว่า  กลุ่ม 
  หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์งัในและต่างประเทศมากกว่า  บริษัท ซึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีาํหนด  
  ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีเกยีวขอ้ง โปรดชแีจงแนวทางดาํเนินการ เพือใหมี้คุณสมบตัติามหลกัเกณฑที์กาํหนด) 
   

   
   

 

 (2) บริษัททีคู่สมรสเกยีวขอ้ง 
  

ลาํดบั ชอืบริษัท ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่ง 
ตงัแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 
รอ้ยละ 

ของหุน้ทีถือ 

ไดร้บัสินเชือจาก 
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo 
Consolidation ของ

ธนาคาร 
(ใช่/ไม่ใช่) 

       
       
       
       
       

    (3) บริษัททีบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะเกียวขอ้ง 
   

ลาํดบั ชอืบุตร ชอืบริษัท ประเภทธุรกิจ ตาํแหน่ง 
ตงัแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 
รอ้ยละ 

ของหุน้ทีถือ 

ไดร้บัสินเชือจาก 
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo 
Consolidation ของ

ธนาคาร 
(ใช่/ไม่ใช่) 

        
        
        
        
        
   
หมายเหต ุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า 
  (1.1) กลุ่มของบริษทัทีประกอบดว้ยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษทัร่วม 
  (1.2) กลุ่มของบริษทัทีอยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั 
 (2) สําหรบับริษัททีตนเองเกียวขอ้ง 
  (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน ( )  ทงันี กรณีบริษัททีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ใหถ้ือว่าแต่ละบริษัทเป็นหนึงในกลุ่มธุรกิจดว้ย 
  (2.2) กรณีมีตาํแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ย 
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9. 

 
ประวัติการฟ้องรอ้งหรือถูกฟ้องรอ้งดาํเนินคดี 

  

ศาล 

สถานะในคดี 
(โจทก/์จาํเลย/ 
ผูร้อ้ง/ผูฟ้้องคดี/ 

ผูถู้กฟ้องคดี) 

ประเภทคดี 
(แพ่ง/อาญา/
ลม้ละลาย/
ปกครอง) 

ขอ้หาหรือ 
ฐานความผิด 

ทุนทรพัย ์ เลขทีคด ี
วนัทีพิจารณา 

คดีล่าสุด 
ผลคด ี

        
        
        
 
10. ประวัติการถูกกล่าวโทษ รอ้งทุกข ์การถูกสอบสวน หรืออยูร่ะหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานของรฐัทงัในและต่างประเทศ  
 เช่น สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
 สาํนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นตน้  
  

หน่วยงานทีกลา่วโทษ/ 
รอ้งทุกข/์สอบสวน 

เรืองทีถูกกล่าวโทษ/ 
รอ้งทุกข/์สอบสวน 

วนัทีถูกกล่าวโทษ/รอ้ง
ทุกข/์สอบสวน 

สถานะการสอบสวน 
ผลการพิจารณา/ 
ผลการสอบสวน 

     
     
     
 
11. ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจา้งหรือนายจา้งปัจจุบนั (หากมีประวตัิการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจา้งหรือนายจา้งปัจจุบัน  
 ในเรืองทเีกียวกับการทาํผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคับภายในองคก์รทเีกียวกับความซือสตัยส์ุจริต)  
  

หน่วยงานทีสอบสวน เรืองทีถูกสอบสวน วนัทีถูกสอบสวน ผูส้อบสวน 
สถานะการ
สอบสวน 

ผลการสอบสวน 
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12. 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาทรีบัรองโดยบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ (ขอ้ใดจดัหาไม่ได ้ใหร้ะบุเหตุผลดว้ย)  

 1) หลกัฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
 2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน 
 3) สาํเนาทะเบียนบา้น 
 4) หลกัฐานแสดงการชาํระภาษีเงินไดใ้นปีทีผ่านมา 
 5) หนังสือรบัรองการทาํงานจากสถานทีทํางานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศใหใ้ชแ้บบ Company Testifying Form) 
 6) สาํเนาหนังสือตรวจคนเขา้เมือง/สาํเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
 7) หนังสือรบัรองหรือเอกสารอนืใดจากสถาบนัการเงิน หรือบริษัททีใหส้ินเชือ หรือจากบริษัทขอ้มูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอืน 
  ทีเกียวขอ้ง เพือรบัรองว่าไม่เขา้ข่ายจดัชนัเป็นลูกหนีชนัตาํกว่ามาตรฐาน ชนัสงสยั ชนัสงสยัจะสูญ หรือสูญ 
 8) ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลอนืเพอืประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบติัทีเหมาะสม (ถา้มี) 
 9) ขอ้มูลการไดร้บัสินเชอื ธุรกรรมทีมีลกัษณะการคลา้ยการใหส้ินเชือ หรือการประกนัหนีของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ หรือ 
  ผูเ้กยีวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว จากธนาคารกสิกรไทย/บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของธนาคาร (ไม่รวมถึง 
  

 
สินเชือในรูปของบตัรเครดิตและสินเชือเพือเป็นสวสัดิการ) 
 

  
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/____________) ____________________________________________________ตกลงใหเ้สนอชือ 

และขอ้มูลในเอกสารฉบบันี เพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการธนาคาร และขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้นี
ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบทียืนมาพรอ้มนีเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมใหธ้นาคารเปิดเผยขอ้มูล และเอกสารประกอบ
ดงักล่าวเพือการเสนอชือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการธนาคารได ้

  
  
 ลงชือ  บุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ 
  (  )  
     
  วนัที   
 


