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แบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ประจ าปี 2566 

 

 

 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

 (1) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  

   (ภาษาองักฤษ)  

     
  ชื่อ – นามสกุลเดิม (ภาษาไทย)  

   (ภาษาองักฤษ)  

   
 (2) วนั/เดือน/ปีเกิด  อายุ  ปี   

  สญัชาติ  เพศ     

   
 (3) เลขประจ าตัวประชาชน  เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร  

   
 (4) สุขภาพ  แข็งแรงเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได ้  ไม่แข็งแรงพอท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการได ้

   
 (5) สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส (จดทะเบียน)  สมรส (ไม่จดทะเบียน) 

    หยา่รา้ง  หมา้ย   

   
 (6) ขอ้มูลเกี่ยวกบัคู่สมรส 

   ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

  ช่ือ-นามสกุล   

  ช่ือ-นามสกุลเดิม (ถา้มี)   

   
  เลขประจ าตัวประชาชน  สญัชาติ   

  สถานท่ีท างาน   

   
 (7) ขอ้มูลเกี่ยวกบับุตร/บุตรบุญธรรม  

   ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

  1. ช่ือ-นามสกุล   

   ช่ือ-นามสกุลเดิม (ถา้มี)   

   
  เลขประจ าตัวประชาชน  สญัชาติ   

  วนั/เดือน/ปีเกิด     

   
   ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

  2. ช่ือ-นามสกุล   

   ช่ือ-นามสกุลเดิม (ถา้มี)   

   
  เลขประจ าตัวประชาชน  สญัชาติ   

  วนั/เดือน/ปีเกิด     

 

 

 

ส าหรบัติดรูปถ่ายส ี

ขนาด 2 น้ิว 
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2. ที่อยูปั่จจุบนั 

 (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ  

   เลขท่ี  หมู ่  ตรอก/ซอย  

   ถนน  ต าบล/แขวง  

   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  

   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  

   

 (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านักอาศยั เลขท่ี  หมู ่  ตรอก/ซอย  

   ถนน  ต าบล/แขวง  

   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  

   รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท ์  

   โทรศพัทม์ือถือ  อีเมล  

   

 (3) ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทยใหร้ะบุท่ีอยู่ท่ีติดต่อไดใ้นต่างประเทศ) 

    

    

   

3. คุณสมบตัิตามวิชาชีพ 

 (1) คุณวุฒิทางการศึกษา (ตั้งแต่ระดบัอุดมศึกษาขึ้ นไป โดยเรียงจากล่าสุด) 

 ชื่อสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา ระดบัการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีท่ีส าเร็จ 

     

     

     

     

     

    

 (2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบนัการเงิน 

 ชื่อหลกัสูตร ผูจ้ดัหลกัสูตร ปีท่ีเขา้ร่วม 

    

    

    

    

    

    

4. คุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของธนาคารที่เก่ียวขอ้ง 

  มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของธนาคารท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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5. ประสบการณท์ างานจนถึงปัจจุบนั (10 ปียอ้นหลงั โดยเรียงล าดบัล่าสุด ระบทุุกต  าแหน่ง ทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงาน 

 ราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ และต าแหน่งงานทางการเมือง) 

  

     
 ชื่อสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน ตั้งแต่ปี .... ถึงปี ....  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 (1) หน้าท่ีความรบัผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจุบนั  

   

   

   

 (2) การด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการด ารงต าแหน่งอื่นใดท่ีเขา้ข่ายลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจ 

  สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

  (กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุต าแหน่ง และโปรดชี้ แจงแนวทางด าเนินการ เพื่อใหม้ีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด) 

    มี  ไม่มี 

   

   

   

6. ความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน 

  

  

  

  

  

  

  



 

4 

 

 

7. การถือหุน้และการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงหุน้สามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ วนัที่  

 (วนัท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ) 

 ถือหุน้ธนาคาร หุน้สามญั  หุน้  ลงทุนในสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 

 คู่สมรส ถือหุน้สามญั  หุน้  ลงทุนในสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 

 บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  (1)  ช่ือ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 

   ลงทุนในสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 

   (2)  ช่ือ  ถือหุน้สามญั  หุน้ 

   ลงทุนในสญัญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ  สญัญา 

  

8. ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ โดยใหร้ายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ 

 ผูมี้อ  านาจในการจดัการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุน้รวมกนัตั้งแต่รอ้ยละ 5ขึ้ นไป

ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 (1) บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวขอ้ง 

กลุ่มธุรกิจท่ี 1 

ล าดบั ชื่อบริษัท 

บริษัทจดทะเบียน

ในตลาด

หลกัทรพัยท์ั้งใน

และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท

ธุรกิจ 
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 

รอ้ยละ 

ของหุน้ที่ถือ 

เป็นประธาน

กรรมการ/กรรมการ

ที่เป็นผูบ้ริหาร/

กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร/กรรมการ

อิสระ 

ไดร้บัสินเชื่อจาก 

ธนาคารกสิกรไทย/

บริษัทในกลุ่ม Solo 

Consolidation ของ

ธนาคาร 

(ใช่/ไม่ใช่) 

         

         

         

         

กลุ่มธุรกิจท่ี 2 

ล าดบั ชื่อบริษัท 

บริษัทจดทะเบียน

ในตลาด

หลกัทรพัยท์ั้งใน

และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท

ธุรกิจ 
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 

รอ้ยละ 

ของหุน้ที่ถือ 

เป็นประธาน

กรรมการ/กรรมการ

ที่เป็นผูบ้ริหาร/

กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร/กรรมการ

อิสระ 

ไดร้บัสินเชื่อจาก 

ธนาคารกสิกรไทย/

บริษัทในกลุ่ม Solo 

Consolidation ของ

ธนาคาร 

(ใช่/ไม่ใช่) 

         

         

         

         

กลุ่มธุรกิจท่ี 3 

ล าดบั ชื่อบริษัท 

บริษัทจดทะเบียน

ในตลาด

หลกัทรพัยท์ั้งใน

และต่างประเทศ 

(ใช่/ไม่ใช่) 

ประเภท

ธุรกิจ 
ต าแหน่ง 

ตั้งแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 

รอ้ยละ 

ของหุน้ที่ถือ 

เป็นประธาน

กรรมการ/กรรมการ

ที่เป็นผูบ้ริหาร/

กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร/กรรมการ

อิสระ 

ไดร้บัสินเชื่อจาก 

ธนาคารกสิกรไทย/

บริษัทในกลุ่ม Solo 

Consolidation ของ

ธนาคาร 

(ใช่/ไม่ใช่) 
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 รวมบริษัทท่ีตนเองเกี่ยวขอ้ง  กลุ่ม  บริษัท  

 รวมบริษัทท่ีตนเองเป็นประธานกรรมการ/กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  กลุ่ม   

 รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศท่ีตนเองเป็นกรรมการ  บริษัท   

  
  ค าชี้ แจงเพิ่มเติม  (กรณีเป็นบุคคลที่มีการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร ในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ 

  หรือเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

  ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกีย่วขอ้ง โปรดชี้ แจงแนวทางด าเนินการ เพื่อใหม้ีคุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด) 

   

   

   
 

 (2) บริษัทท่ีคู่สมรสเกี่ยวขอ้ง 

  

ล าดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 
ตั้งแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 

รอ้ยละ 

ของหุน้ที่ถือ 

ไดร้บัสินเช่ือจาก 

ธนาคารกสิกรไทย/

บริษัทในกลุ่ม Solo 

Consolidation ของ

ธนาคาร 

(ใช่/ไม่ใช่) 

       

       

       

       

       

   
 (3) บริษัทท่ีบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวขอ้ง 

   

ล าดบั ช่ือบุตร ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง 
ตั้งแต่ปี...ถึงปี... 

(พ.ศ.) 

รอ้ยละ 

ของหุน้ที่ถือ 

ไดร้บัสินเช่ือจาก 

ธนาคารกสิกรไทย/

บริษัทในกลุ่ม Solo 

Consolidation ของ

ธนาคาร 

(ใช่/ไม่ใช่) 

        

        

        

        

        

   
หมายเหต ุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า 

  (1.1) กลุ่มของบริษทัที่ประกอบดว้ยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษทัร่วม 

  (1.2) กลุ่มของบริษทัที่อยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกนั 

 (2) ส าหรบับริษัทที่ตนเองเกี่ยวขอ้ง 

  (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1)  ทั้งน้ี กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ใหถื้อว่าแต่ละบริษัทเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจดว้ย 

  (2.2) กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ใหร้ะบุใหช้ดัเจนดว้ย 
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9. 

 

ประวตัิการถูกฟ้องรอ้งด าเนินคดี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) (หากไม่มีใหร้ะบุว่า “ไม่ม”ี)  

  

ศาล/ 

อยัการ/ 

ต ารวจ 

สถานะในคดี 

(โจทก/์จ าเลย/ 

ผูร้อ้ง/ผูฟ้้องคดี/ 

ผูถู้กฟ้องคดี) 

ประเภทคดี 

(แพ่ง/อาญา/

ลม้ละลาย/

ปกครอง /อื่นๆ) 

ขอ้หาหรือ 

ฐานความผิด 

ทุนทรพัย/์

ค่าเสียหายที่เรียก

รอ้ 

เลขที่คด ี

วนัที่พิจารณา 

คดีล่าสุด/วนัที่

ศาลมีค าพิพากษา 

ถึงที่สุด 

ผลคด ี

        

        

        

 
10. ประวตัิการถูกกล่าวโทษ รอ้งทุกข ์ก าลงัถูกด าเนินคดี การถูกลงโทษ การถูกสอบสวน หรืออยูร่ะหว่างการสอบสวน โดยหน่วยงาน  

 ของรฐัทั้งในและต่างประเทศ 

 เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) เป็นตน้ (หากไม่มี ใหร้ะบุว่าไม่มี”)  

  

หน่วยงานท่ีกลา่วโทษ/รอ้งทุกข/์

ด าเนินคดี/สอบสวน/ลงโทษ 

เรื่องท่ีถูกกล่าวโทษ/รอ้งทุกข/์ 

ด าเนินคดี/สอบสวน/ลงโทษ 

วนัท่ีถูกกลา่วโทษ/ 

รอ้งทุกข/์ ด าเนินคดี/

สอบสวน/ลงโทษ 

สถานะการด าเนินคดี /

การสอบสวน/ลงโทษ     

ผลการด าเนินคดี/ 

การสอบสวน/ลงโทษ      

     

     

     

 
11. ประวตัิการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจา้งหรือนายจา้งปัจจุบนั (หากมีประวตัิการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจา้งหรือนายจา้งปัจจุบัน  

 ในเรื่องที่เก่ียวกับการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคับภายในองคก์รที่เก่ียวกับความซ่ือสตัยส์ุจริต)   

  

หน่วยงานท่ีสอบสวน เรื่องท่ีถูกสอบสวน วนัท่ีถูกสอบสวน ผูส้อบสวน 
สถานะการ

สอบสวน 
ผลการสอบสวน 
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12. 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาที่รบัรองโดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ (ขอ้ใดจดัหาไม่ได ้ใหร้ะบุเหตุผลดว้ย)  

 1) หลกัฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 

 2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน 

 3) ส าเนาทะเบียนบา้น 

 4) หลกัฐานแสดงการช าระภาษีเงินไดใ้นปีท่ีผ่านมา 

 5) หนังสือรบัรองการท างานจากสถานท่ีท างานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศใหใ้ชแ้บบ Company Testifying Form) 

 6) ส าเนาหนังสือตรวจคนเขา้เมือง/ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

 7) หนังสือรบัรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบนัการเงิน หรือบริษัทท่ีใหส้ินเชื่อ หรือจากบริษัทขอ้มูลเครดิต หรือจากหน่วยงานอื่น 

  ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อรบัรองว่าไม่เขา้ข่ายจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นต า่กว่ามาตรฐาน ชั้นสงสยั ชั้นสงสยัจะสูญ หรือสูญ 

 8) ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบติัท่ีเหมาะสม (ถา้มี) 

 9) ขอ้มูลการไดร้บัสินเชื่อ ธุรกรรมท่ีมีลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื่อ หรือการประกนัหน้ีของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ หรือ 

  ผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว จากธนาคารกสิกรไทย/บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย/บบส.เพทาย/บจก.ธนาคารกสิกรไทย (สปป.ลาว)/

บจก.ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน)/บจก. กสิกรไทย วิชัน่ ไฟแนนเชียล (ไม่รวมถึงสินเชื่อในรูปของบตัรเครดิตและสินเชื่อ

เพื่อเป็นสวสัดิการ) 

 10) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานะปัจจุบันของการถูกฟ้องรอ้ง/ถูกด าเนินคดี ตามท่ีระบุขอ้มูลในขอ้ 9-11 จากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง เช่น หน่วยงานของรฐั หรือ อดีตนายจา้ง หรือนายจา้งปัจจุบัน (ถา้มี)  

 11) ผลการตรวจสอบประวติัอาชญากรรม กองทะเบียนประวติัอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 12) หนังสือใหค้วามยินยอมเก็บรวบรวม/ใช ้/เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  

  

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/____________) ____________________________________________________ตกลงให้เสนอชื่อ 

และขอ้มูลในเอกสารฉบับน้ี เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร และขอรบัรองว่ารายละเอียดในแบบขอ้มูลขา้งตน้น้ี

ถูกตอ้งครบถว้น และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพรอ้มน้ีเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมใหธ้นาคารเก็บรวมรวม/ใช/้เปิดเผยขอ้มูล

เอกสารประกอบดงักล่าว ต่อหน่วยงานทางการหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพื่อการเสนอชื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 

  

  

 ลงชื่อ  บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อ 

  (  )  

     

  วนัท่ี   

 


