หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
วัตถุประสงค์
ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญต่ อสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ธนาคารจึ ง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการไว้
และเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ
1. สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ ของธนาคารรายเดียวหรื อหลายรายซึ่ งถือหุ น้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทาหนังสื อถึงเลขานุการบริ ษทั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 เพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
2. การเสนอชื่อบุคคลและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
ในการเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ ให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทาหนังสื อ ระบุ ขอ้ มู ลและเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอ
(ข) จานวนหุน้ ที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุน้
(ค) ชื่ อ รายละเอียดและข้อมูลประกอบ พร้อมคายินยอมและคารับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ อเพื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็ นกรรมการ ตาม “แบบแจ้ งข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารั บการพิจารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ” ที่ธนาคารกาหนด
(ง) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถยื่น หนังสื อ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ ได้ระหว่างวัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และธนาคารสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณากลัน่ กรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการที่ธนาคารได้รับไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ธนาคารได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
3. การดาเนิ นการของธนาคารภายหลังการรับเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
เลขานุการบริ ษทั จะนาเรื่ องที่ ผถู ้ ือหุ น้ ตามข้อ 1 ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ แจ้งต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนของ
ธนาคาร จะพิจารณากลัน่ กรองข้อมูลในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของธนาคาร และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมี หน้าที่ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะแจ้งแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่เสนอเรื่ อง เมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่าง หรื อเมื่อคณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ตาม
ข้อ 1 เสนอ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของธนาคารเป็ นที่สุด
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แบบแจ้ งข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย) ...............................................................................................................
ชื่อ / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................
1.2 ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจาตัวประชาชน
[ ] หนังสื อเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย)
เลขที่บตั ร : ........................................ ออกที่ :........................................ วันที่หมดอายุ : .......................................
(โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง)
1.3 สัญชาติ : ...................................................................................................................................................................
1.4 วัน / เดือน / ปี เกิด : ..................................................................................................................................................
1.5 คู่สมรสชื่อ .................................................................. (ชื่อสกุลเดิม) .......................................................................
1.6 บุตร จานวน ...................... คน คือ
ชื่อ-นามสกุล ............................................................... อายุ
ชื่อ-นามสกุล ............................................................... อายุ
ชื่อ-นามสกุล ............................................................... อายุ
ชื่อ-นามสกุล ............................................................... อายุ

......... ปี
......... ปี
......... ปี
......... ปี

ที่ทางาน
ที่ทางาน
ที่ทางาน
ที่ทางาน

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

1.7 ที่อยูป่ ัจจุบนั / ที่ติดต่อได้ :
เลขที่ ................................................................. หมู่บา้ น / อาคาร ............................................................................
ซอย ....................................... ถนน ............................................................... ตาบล / แขวง ...................................
อาเภอ / เขต ..................................................................... จังหวัด ............................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ................................................................. ประเทศ ...........................................................................
โทรศัพท์ ........................................................................ โทรสาร ............................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณี บุคคลที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทย) ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการติดต่อ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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1.8 การศึกษา

[ ] ต่ากว่าปริ ญญาตรี

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชาหลัก

[ ] ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
สถาบันการศึกษา

ปี ที่เรี ยน-สาเร็ จการศึกษา

1.9 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai IOD)
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

ชื่อหลักสู ตร
Director Certification Program (DCP)
Director Accreditation Program (DAP)
Audit Committee Program (ACP)
The Role of Chairman (RCM)
Finance for Non-Finance Director (FN)
อื่นๆ ระบุ

ปี ที่เข้ารับการฝึ กอบรม
...................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

1.10 ประสบการณ์การทางาน
ปี พ.ศ.

ชื่อสถานที่ทางาน

ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งงาน

1.11 การถือหุน้ ของธนาคาร (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) .....................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 : คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
[ ] ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง
[ ] ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลที่ ขาดคุณสมบัติหรื อมีลักษณะต้ องห้ ามตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึ งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 3 : คายินยอมและคารับรอง
คารับรองของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ มูลประวัติขา้ งต้นของข้าพเจ้าแก่ ธนาคาร และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ แนบ
เพิ่มเติมนี้ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ หรื อไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และ
(ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่ อเป็ นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล
ใดๆ ที่ขา้ พเจ้าแจ้งแก่ธนาคาร ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลเครดิต ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อประวัติการกระทาผิด ซึ่ งธนาคารจะใช้เพื่อการดาเนิ นการประกอบการพิจารณาการสรรหาบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

ลงชื่อ......................................................................
(
)
วันที่.......................................................................
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