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หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

วตัถุประสงค์ 

ธนาคารตระหนักและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ธนาคารจึง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการไว ้
และเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยทัว่ไป 

หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัต ิ

1. สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ของธนาคารรายเดียวหรือหลายรายซ่ึงถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร สามารถท าหนงัสือถึงเลขานุการบริษทั  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพ่ือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ  

2. การเสนอช่ือบุคคลและรายละเอียดของขอ้มูลประกอบเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 

ในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้ผูถื้อหุ้นท าหนังสือระบุขอ้มูลและเอกสาร
หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องผูถื้อหุน้ท่ีเสนอ 
(ข) จ านวนหุน้ท่ีถือและหลกัฐานแสดงการถือหุน้ 
(ค) ช่ือ รายละเอียดและขอ้มูลประกอบ พร้อมค ายินยอมและค ารับรองของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับ

การสรรหาเป็นกรรมการ  ตาม “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็นกรรมการ” ท่ีธนาคารก าหนด 

(ง) ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็น 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถยื่นหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ได้ระหว่างวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน  2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2563 และธนาคารสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากลัน่กรองขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการท่ีธนาคารไดรั้บไวไ้ม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีธนาคารไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

3. การด าเนินการของธนาคารภายหลงัการรับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 

เลขานุการบริษทัจะน าเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ตามขอ้ 1 ขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ แจง้ต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของ
ธนาคาร จะพิจารณากลัน่กรองขอ้มูลในคราวท่ีมีวาระสรรหาบุคคลแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร  ทั้งน้ี ธนาคารจะแจง้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีเสนอเร่ือง เม่ือคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอ
ช่ือเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่าง หรือเม่ือคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบใหเ้สนอช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ตาม
ขอ้ 1 เสนอ เขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ค าวินิจฉยัของธนาคารเป็นท่ีสุด 
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แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ช่ือ / นามสกุล (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
  ช่ือ / นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .......... 

1.2  ประเภทบตัร  
[  ] บตัรประจ าตวัประชาชน    
[  ] หนงัสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย) 
เลขท่ีบตัร : ........................................ ออกท่ี :........................................ วนัท่ีหมดอาย ุ: ....................................... 
(โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง) 

1.3  สญัชาติ : ...................................................................................................................................................................  

1.4  วนั / เดือน / ปี เกิด : .................................................................................................................................................. 

1.5  คู่สมรสช่ือ ..................................................................  (ช่ือสกุลเดิม) ....................................................................... 

1.6  บุตร จ านวน ...................... คน คือ 
       ช่ือ-นามสกุล ............................................................... อาย ุ ......... ปี  ท่ีท างาน  ..................................................... 
       ช่ือ-นามสกุล ............................................................... อาย ุ ......... ปี  ท่ีท างาน  ..................................................... 
       ช่ือ-นามสกุล ............................................................... อาย ุ ......... ปี  ท่ีท างาน  ..................................................... 
       ช่ือ-นามสกุล ............................................................... อาย ุ ......... ปี  ท่ีท างาน  ..................................................... 

1.7  ท่ีอยูปั่จจุบนั / ท่ีติดต่อได ้:  
เลขท่ี ................................................................. หมู่บา้น / อาคาร ............................................................................ 
ซอย ....................................... ถนน ...............................................................  ต าบล / แขวง ................................... 
อ าเภอ / เขต ..................................................................... จงัหวดั ............................................................................ 
รหสัไปรษณีย ์................................................................. ประเทศ ........................................................................... 
โทรศพัท ์........................................................................ โทรสาร ............................................................................ 
E-mail ....................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูใ่นต่างประเทศ:  (กรณีบุคคลท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย) .......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
ขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ือการติดต่อ.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
 



 3 

1.8  การศึกษา      [   ]  ต ่ากวา่ปริญญาตรี    [   ]  ปริญญาตรีข้ึนไป 

วฒิุการศึกษา สาขาวิชาหลกั สถาบนัการศึกษา ปีท่ีเรียน-ส าเร็จการศึกษา 
    
    
    
    
    

1.9  การผา่นการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai IOD)  

ช่ือหลกัสูตร      ปีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 
[   ]  Director Certification Program (DCP) ................................................................................................... 
[   ]  Director Accreditation Program (DAP)          .................................................................................................. 
[   ]  Audit Committee Program (ACP) ................................................................................................... 
[   ]  The Role of Chairman (RCM) ................................................................................................... 
[   ]  Finance for Non-Finance Director (FN) ................................................................................................... 
[   ]  อ่ืนๆ ระบุ  ................................................................................................... 

1.10 ประสบการณ์การท างาน  

ปี พ.ศ. ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

1.11 การถือหุน้ของธนาคาร (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ..................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 2 : คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม 

ขา้พเจา้ทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงขา้พเจา้ทราบดีแลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ 

[   ] ขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งรวมถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

[   ] ขา้พเจา้เป็นบุคคลท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งรวมถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3 : ค ายนิยอมและค ารับรอง 
ค ารับรองของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 
(ก)  ขา้พเจา้ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัขา้งตน้ของขา้พเจา้แก่ธนาคาร และขอรับรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานท่ีแนบ
เพ่ิมเติมน้ีถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ หรือไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั และ 

(ข)  ขา้พเจา้ยินยอมรับการเสนอช่ือเป็นบุคคลเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการ และยินยอมใหธ้นาคารตรวจสอบขอ้มูล
ใดๆ ท่ีขา้พเจา้แจง้แก่ธนาคาร ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบัขา้พเจา้ เช่น ขอ้มูลเครดิต ขอ้มูลการข้ึนทะเบียนกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร หรือประวติัการกระท าผิด ซ่ึงธนาคารจะใชเ้พ่ือการด าเนินการประกอบการพิจารณาการสรรหาบุคคลเพ่ือ
เขา้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 
 
 
 

          ลงช่ือ...................................................................... 
 (                                                                   ) 
 วนัท่ี....................................................................... 


