แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

1.

สาหรับติดรูปถ่ายสี
ขนาด 2 นิ้ ว

ข้อมูลทั ่วไปของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(1) ชื่อ – นามสกุล
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อ – นามสกุลเดิม

(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

(2)

วัน/เดือน/ปี เกิด
สัญชาติ

อายุ
เพศ

ปี

(3)

เลขประจาตัวประชาชน

(4)

สุขภาพ
 แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการได้
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ยอ้ นหลังไม่เกิน 6 เดือน)

 ไม่แข็งแรงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการได้

(5)

สถานภาพการสมรส

 โสด
 หย่าร้าง

 สมรส (ไม่จดทะเบียน)

(6)

ข้อมูลเกี่ยวกับคูส่ มรส

เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร

 สมรส (จดทะเบียน)
 หม้าย
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
เลขประจาตัวประชาชน
สถานที่ทางาน
(7)

สัญชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/บุตรบุญธรรม
ภาษาไทย
1.

ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานที่ทางาน

สัญชาติ

ภาษาไทย
2.

ภาษาอังกฤษ

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)

เลขประจาตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถานที่ทางาน

สัญชาติ
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2.

3.

ที่อยูป่ ั จจุบนั
(1) ที่อยูส่ ถานประกอบธุรกิจ

ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
E-mail

(2)

ที่อยูส่ ถานที่พานักอาศัย

เลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ

(3)

ที่อยูใ่ นต่างประเทศ

(กรณีบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

หมู่

คุณสมบัติตามวิชาชีพ
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)
ชื่อสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา

(2)

4.

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่
หมู่
ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

หลักสูตรการฝึ กอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน/สถาบันการเงิน
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร

ปี ที่สาเร็จ

ปี ที่เข้าร่วม

คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกาหนดของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
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5.

ประสบการณ์ทางานจนถึงปั จจุบนั (ระบุทุกตาแหน่ง ทั้งในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ
และตาแหน่งงานทางการเมือง)
ชื่อสถานที่ทางาน

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ งงาน

ตั้งแต่ปี .... ถึงปี ....

(1) หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานปั จจุบนั

(2) การดารงตาแหน่ งทางการเมือง หรือการดารงตาแหน่ งอื่นใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.ธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
(กรณีตอบว่า “มี” โปรดระบุตาแหน่ ง และโปรดชี้ แจงแนวทางดาเนิ นการ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)

 มี

6.

 ไม่มี

ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
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7.

การถือหุน้ และการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงหุน้ สามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่
(วันที่ได้รบั การเสนอชื่อ)
ถือหุน้ ธนาคาร หุน้ สามัญ
หุน้
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ
คูส่ มรส ถือหุน้ สามัญ
หุน้
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ
ถือหุน้ สามัญ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ
(2) ชื่อ
ถือหุน้ สามัญ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าฯ

สัญญา
สัญญา
หุน้
สัญญา
หุน้
สัญญา

8.

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
ผูม้ ีอานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุน้
(1) บริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
กลุ่มธุรกิจที่ 1

ลาดับ

ชื่อบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาด
หลักทรัพย์ท้งั ใน
และต่างประเทศ
(ใช่/ไม่ใช่)

ประเภท
ธุรกิจ

ตาแหน่ ง

ตั้งแต่ปี...ถึงปี ...
(พ.ศ.)

ร้อยละ
ของหุน้ ที่ถือ

เป็ นประธาน
กรรมการ/กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหาร/
กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร/กรรมการ
อิสระ

ได้รบั สินเชื่อจาก
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation ของ
ธนาคาร
(ใช่/ไม่ใช่)

ร้อยละ
ของหุน้ ที่ถือ

เป็ นประธาน
กรรมการ/กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหาร/
กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร/กรรมการ
อิสระ

ได้รบั สินเชื่อจาก
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation ของ
ธนาคาร
(ใช่/ไม่ใช่)

ร้อยละ
ของหุน้ ที่ถือ

เป็ นประธาน
กรรมการ/กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริหาร/
กรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร/กรรมการ
อิสระ

ได้รบั สินเชื่อจาก
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation ของ
ธนาคาร
(ใช่/ไม่ใช่)

กลุ่มธุรกิจที่ 2

ลาดับ

ชื่อบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาด
หลักทรัพย์ท้งั ใน
และต่างประเทศ
(ใช่/ไม่ใช่)

ประเภท
ธุรกิจ

ตาแหน่ ง

ตั้งแต่ปี...ถึงปี ...
(พ.ศ.)

กลุ่มธุรกิจที่ 3

ลาดับ

ชื่อบริษัท

บริษัทจดทะเบียน
ในตลาด
หลักทรัพย์ท้งั ใน
และต่างประเทศ
(ใช่/ไม่ใช่)

ประเภท
ธุรกิจ

ตาแหน่ ง

ตั้งแต่ปี...ถึงปี ...
(พ.ศ.)
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รวมบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
กลุ่ม
บริษัท
รวมบริษัทที่ตนเองเป็ นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

กลุ่ม

รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้งั ในและต่างประเทศที่ตนเองเป็ นกรรมการ

บริษัท

คาชี้ แจงเพิ่มเติม (กรณีเป็ นบุคคลที่มีการดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ในบริษัทอื่นมากกว่า 3 กลุ่ม
หรือเป็ นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท้งั ในและต่างประเทศมากกว่า 5 บริษัท ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โปรดชี้ แจงแนวทางดาเนิ นการ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด)

(2)

บริษัทที่คสู่ มรสเกี่ยวข้อง

ลาดับ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตั้งแต่ปี...ถึงปี ...
(พ.ศ.)

ตาแหน่ ง

ร้อยละ
ของหุน้ ที่ถือ

ได้รบั สินเชื่อจาก
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation ของ
ธนาคาร
(ใช่/ไม่ใช่)

(3)

ลาดับ

บริษัทที่บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะเกี่ยวข้อง

ชื่อบุตร

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่ ง

ตั้งแต่ปี...ถึงปี ...
(พ.ศ.)

ร้อยละ
ของหุน้ ที่ถือ

ได้รบั สินเชื่อจาก
ธนาคารกสิกรไทย/
บริษัทในกลุ่ม Solo
Consolidation ของ
ธนาคาร
(ใช่/ไม่ใช่)

หมายเหตุ

(1)

(2)

“กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า
(1.1) กลุ่มของบริษทั ที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทลูก หรือบริษทั ร่วม
(1.2) กลุ่มของบริษทั ที่อยูภ่ ายใต้อานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
สาหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้อง
(2.1) ให้จดั กลุ่มตามนิ ยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใช่กลุ่มธุรกิจ ก็ให้ถือว่าแต่ละบริษัทเป็ นหนึ่ งในกลุ่มธุรกิจด้วย
(2.2) กรณีมีตาแหน่ งงานในธุรกิจเป็ นประธานกรรมการ/กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ให้ระบุให้ชดั เจนด้วย
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9.

ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดี

ศาล

10.

สถานะในคดี
(โจทก์/จาเลย/
ผูร้ อ้ ง/ผูฟ้ ้ องคดี/
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี)

ข้อหาหรือ
ฐานความผิด

ทุนทรัพย์

เลขที่คดี

วันที่พิจารณา
คดีล่าสุด

ผลคดี

ประวัติการถูกกล่าวโทษ ร้องทุกข์ การถูกสอบสวน หรืออยูร่ ะหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็ นต้น
หน่ วยงานที่กล่าวโทษ/
ร้องทุกข์/สอบสวน

11.

ประเภทคดี
(แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย/
ปกครอง)

เรื่องที่ถูกกล่าวโทษ/
ร้องทุกข์/สอบสวน

วันที่ถูกกล่าวโทษ/ร้อง
ทุกข์/สอบสวน

สถานะการสอบสวน

ผลการพิจารณา/
ผลการสอบสวน

ประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปั จจุบนั (หากมีประวัติการถูกสอบสวนโดยอดีตนายจ้างหรือนายจ้างปั จจุบนั
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับภายในองค์กรที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต)
หน่ วยงานที่สอบสวน

เรื่องที่ถูกสอบสวน

วันที่ถูกสอบสวน

ผูส้ อบสวน

สถานะการ
สอบสวน

ผลการสอบสวน
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12.

เอกสารประกอบการพิจารณาที่รบั รองโดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ ให้ระบุเหตุผลด้วย)
1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
2) ภาพถ่ายบัตรประชาชน
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
4) หลักฐานแสดงการชาระภาษี เงินได้ในปี ที่ผ่านมา
5) หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานเดิม (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company Testifying Form)
6) สาเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
7) หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ให้สินเชื่อ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือจากหน่ วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชั้นเป็ นลูกหนี้ ชั้นตา่ กว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือสูญ
8) ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์คุณสมบัติที่เหมาะสม (ถ้ามี)
9) ข้อมูลการได้รบั สินเชื่อ ธุรกรรมที่มีลกั ษณะการคล้ายการให้สินเชื่อ หรือการประกันหนี้ ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ หรือ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จากธนาคารกสิกรไทย/บริษัทในกลุ่ม Solo Consolidation ของธนาคาร (ไม่รวมถึง
สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อเป็ นสวัสดิการ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/____________) ____________________________________________________ตกลงให้เสนอชื่อ
และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการธนาคาร และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้
ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ เป็ นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูล และเอกสารประกอบ
ดังกล่าวเพื่อการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการธนาคารได้

ลงชื่อ

บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(

)
วันที่
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