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วาระที� 1 รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของธนาคารในรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจาํปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ�งที�สง่มาด้วย ลําดบัที� 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2564 เพื�อให้

ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมต:ิ  วาระนี �ไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ 

 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ �นสุดวันที�  31 

ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั

ต้องมีการจดัทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปีสิ �นสุด ณ รอบปีบญัชี คณะกรรมการเห็นชอบ

ให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับ         

ปีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ผู้สอบบัญชีของธนาคารได้

ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี/รายงานประจําปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) สรุปสาระสําคญัได้ดงันี � 

 

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ธนาคารและบริษัทย่อย  ธนาคาร หน่วย 

สนิทรัพย์รวม 398,514 394,879 ล้านบาท 

หนี �สินรวม 355,111 354,821 ล้านบาท 

รายได้รวม 14,347 9,979 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 2,441 1,434 ล้านบาท 

กําไรต่อหุ้น 0.07 0.04 บาท 

 (รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ลําดบัที� 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรอง

แล้ว 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี �ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของ           

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  จากผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีผลกําไรสุทธิจํานวน 1,434,007,883.86 บาท 

คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2564 เป็น

สํารองตามกฎหมายจํานวน 71,701,000.00 บาท ทั �งนี � เพื�อเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 116 และตามข้อบงัคบัของธนาคารข้อ 44 ธนาคารได้จดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน โดยโอนส่วนที� เหลือเป็นกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรยกไปงวดหน้าจํานวน 

1,362,306,883.86 บาท 

โดยสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร ซึ�งกําหนดให้ธนาคารพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น      

เมื�อธนาคารมีผลกําไรจากการดําเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสํารองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกําหนดแล้ว และ

ให้จัดสรรเงินกําไรส่วนที�เหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสํารองต่างๆ/กําไรสะสม โดยธนาคารอาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราวตามแต่จะเห็นสมควรและเมื�อเห็นว่าธนาคารมีผลกําไรเพียงพอที�จะกระทําได้ 

ดังนั �น คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับ         

ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในอัตราหุ้ นละ 0.01 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของธนาคาร รวมเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 

348,222,618 บาท ทั �งนี � การจ่ายเงินปันผลในอตัราที�เสนอ คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงิน  ปันผล โดยธนาคารจะยงัคงมีเงินกองทุนที�แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารได้

อย่างต่อเนื�อง 

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 และปี 2563  

 
ปี 2564 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2563 

กําไรสทุธิ (บาท) 1,434,007,884 2,214,275,939 

จํานวนหุ้น    34,822,261,748 34,822,261,748 

เงนิปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท) 0.01 0.005 

รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั �งสิ �น (บาท)  348,222,618 174,111,309 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัติ     

การจดัสรรกําไรประจําปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร โดยธนาคารกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิ

รับเงนิปันผลในวนัจันทร์ที� 25 เมษายน 2565 (Record Date) และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที� 10 พฤษภาคม 

2565 
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การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี �ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของ          

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4     รับทราบกรรมการลาออก    

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  เอน็จิก โอมาร์ ซดิดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอํานาจ  

ลงนาม) รวมทั �งกรรมการ Board Risk and Compliance Committee มีผลตั �งแต่วันที� 11 มกราคม 2565 ส่งผลให้จํานวน

กรรมการธนาคารเหลือ 10 คน จากจํานวน 11 คน  

ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 21 กําหนดว่าในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ�งบุคคลใด ซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที�ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั �งนี � บุคคลซึ�งเข้าเป็น

กรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนแทน  

โดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ 21 ดังกล่าว คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากบัดแูลกิจการ ที�จะสงวนตําแหน่งกรรมการที�เว้นว่างลงสืบเนื�องจาก

การลาออกของ เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ซึ�งยงัคงมีวาระคงเหลืออยู่ 2 ปี 1 เดือน (ณ 28 กมุภาพันธ์ 

2565) เพื�อแต่งตั �งผู้ที�เหมาะสมขึ �นมาแทนที� ระหว่างที�คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดแูลกิจการ

อยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ    

ที�เกี�ยวข้อง  

ความเห็นของคณะกรรมการ:   คณะกรรมการเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการ

กํากบัดแูลกจิการ และเหน็ควรนําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อรับทราบการลาออกของ เอน็จกิ โอมาร์ ซดิดกิ บิน อามิน 

โนเออร์ ราชิด รวมถงึการสงวนตําแหน่งกรรมการให้ผู้ ที�เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งแทน เอน็จิก โอมาร์ ซดิดกิ บนิ อามนิ โน

เออร์ ราชิด เพื�อให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการดําเนินการสรรหาผู้ ที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมให้แล้วเสร็จต่อไป 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมต:ิ  วาระนี �ไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบ 

 

วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระให้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง     

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 18  ซึ�งกําหนดให้

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั �ง กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการที�จะพึงมีออกจากตําแหน่ง 

และในปีตอ่ๆ ไป ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งนั �น อาจ

ได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้นั �น ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งนี � มีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและ

จะได้รับการพิจารณาเลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก จํานวน 4 คน ได้แก ่ 
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คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการได้เสนอแนะให้คณะกรรมการธนาคารนําเสนอต่อ     

ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการทั �ง 4 คน ที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ�ง   

ทั �งนี � บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการทั �ง 4 คนดงักล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบญัชี และมีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการธนาคารตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื�อเข้ารับการเลือกตั �งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที� 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที� 31 ธันวาคม 2564       

ตามหลกัเกณฑ์และขั �นตอนที�กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ทั �งนี � ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคลเข้ามา    

ยงัธนาคาร   

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ และเห็นควรนําเสนอต่อที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื�ออนุมตัิเลือกตั �ง

กรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน  ได้แก่ ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ นายณัฐศักดิ�            

โรจนพิเชฐ และนายฮาฟริซ บนิ อบัดลุ ราฮ์มนั กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ�ง   

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการทั �ง 4 คนดงักล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวฒิุ มีความรู้    

มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีทกัษะ มีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้านที�เป็นประโยชน์กบัธนาคาร เต็มใจ    

ที�จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการดําเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั �งมีประวัติการทํางานที�โปร่งใสและสามารถ

แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการตามกฎหมายและกฎระเบียบ         

ที�บงัคบัใช้ และข้อบงัคบัของธนาคาร นอกจากนี � การแต่งตั �งบคุคลทั �งสี�เป็นกรรมการได้รับอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทยแล้ว 

ทั �งนี � ข้อมูลของกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ที�ประชุมเลือกตั �งกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ�ง จํานวน 4 คน ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย ลําดบัที� 2 

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี �ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือ

หุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

1. ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอสิระ  

2. นายนิต ิจงึนิจนรัินดร์    กรรมการอสิระ 

3. นายณัฐศักดิ� โรจนพิเชฐ กรรมการอสิระ 

4. นายฮาฟริซ บิน อบัดลุ ราฮ์มนั กรรมการที�ไมใ่ชผู่้บริหาร 
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วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:  ตามที�ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 27 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวันที� 12 เมษายน 2564 ได้มีมติให้คงอตัรา

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที�ได้รับอนุมตัิจากที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั �งที� 26 และมีมติให้

สตัยาบนัต่อการเลื�อนการบงัคับใช้ค่าตอบแทนดงักล่าวซึ�งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ จากเดิมวันที� 1 มกราคม 2564 

เป็น วนัที� 1 กรกฎาคม 2564 เนื�องจากเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั�วโลก ยังคงส่งผลกระทบ      

ตอ่เศรษฐกิจอยู ่นั �น 

ในครั �งนี � คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที�อนุมัติใน          

ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 27 สําหรับกรรมการและกรรมการชดุย่อยต่อไป ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ทั �งนี � อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที�สอดคล้องกับแนวปฏิบัติใน

อตุสาหกรรมธนาคารไทย รวมถงึกรอบแนวทางของกลุ่มซีไอเอม็บี   

เนื�องจากธนาคารจะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที�เป็นพนักงานของธนาคารหรือกลุ่มซีไอเอ็มบี ดังนั �น             

ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮ์มนั อาฮ์มดั และนายพอล วอง ชี คิน จงึไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการ 

นอกจากนี � นายฮาฟริซ บิน อบัดุล ราฮ์มนั ผู้แทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ ตั �งแต่เดือน

มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามนโยบายของ Khazanah Nasional Berhad, Malaysia ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม

ของธนาคาร 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 คิดเป็นจํานวนรวม 16,155,200 บาท เทียบกับ 11,211,500 บาท ในปี 2563 โดย

รายละเอียดเกี�ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนได้นําเสนอไว้ในหวัข้อ “คา่ตอบแทนกรรมการ” ในส่วน “8. รายงาน

ผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564        

(แบบ 56-1 One Report) และในส่วน “โครงสร้างการจดัการของธนาคาร” ของรายงานประจําปี 2563  ทั �งนี � ธนาคารไม่มี

การจ่ายค่าตอบแทนและ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ�งไม่ใช่ค่าตอบแทนปกติแก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที�รายงาน

ไว้นี � 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

สรรหา และการกํากบัดูแลกิจการ จงึเห็นควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุยอ่ยประจําปี  2565  ดงันี � 
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รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 และปี 2564 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ                     บาท/คน 

ตาํแหน่ง 

 

ค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

 

 

ค่าตอบแทนที�ได้รับอนุมัติในที�ประชุมครั�งที� 27  

ประจาํปี 2564 
ค่าเบี �ยรายเดอืน 

(ประจาํตาํแหน่ง   

ประธาน

กรรมการ)  

ค่าเบี �ยประชุม 

(รายเดอืน) 

ค่าเข้าประชุม 

 

ค่าเบี �ยรายเดอืน

(ประจาํตาํแหน่ง   

ประธาน

กรรมการ)  

ค่าเบี �ยประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 

 

 ประธานกรรมการ 140,000 50,000 50,000 140,000 50,000 50,000 

 กรรมการ - 50,000 50,000 - 50,000 50,000 

หมายเหต:ุ  

1. กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงนิได้เอง 

�.      คา่เข้าประชมุจะจ่ายเพียงครั �งเดยีว โดยไมพ่ิจารณาถึงจํานวนครั �งของการประชมุตอ่เดือน 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย                    บาท/คน 

 ตาํแหน่ง 

 

ค่าตอบแทนประจาํปี 2565 

 

 

ค่าตอบแทนที�ได้รับอนุมัติในที�ประชุมครั�งที� 27  

ประจาํปี 2564 

ค่าเบี �ยรายเดอืน 

(ประจาํตาํแหน่ง   

ประธานกรรมการ)  

ค่าเบี �ยประชุม 

(รายเดือน) 

ค่าเข้าประชุม 

(รายครั �ง) 

ค่าเบี �ยรายเดอืน

(ประจาํตาํแหน่ง   

ประธานกรรมการ)  

ค่าเบี �ยประชุม 

(รายเดือน) 

 

ค่าเข้าประชุม 

(รายครั�ง) 

 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 - - 50,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกํากับดูแลกิจการ และ Board Risk and Compliance 

Committee     

 ประธานกรรมการ 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 

 กรรมการ - - 50,000 - - 50,000 

หมายเหต:ุ  

1.  กรรมการเป็นผู้เสียภาษีเงนิได้เอง 

2.  คา่เข้าประชมุจะจ่ายตามจํานวนครั �งของการประชมุ 

 

เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกบับทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (แบบ 

56-1 One Report) เพื�อเป็นข้อมลูให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา 
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การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี �ต้องได้รับมติอนมุติัไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที�มาประชมุ 

 

วาระที� 7 พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชสีาํหรับปี 2565 และกําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล:  ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของธนาคารทุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั �งผู้สอบบญัชีรายเดิมให้ทําหน้าที�ต่อไป  

อีกได้นั �น คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี 2565 ได้เสนอให้คณะกรรมการ

ธนาคารพิจารณาเพื�อนําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่า     

สอบบญัชี ตามรายละเอียดดงันี � 

1) ให้แต่งตั �งผู้สอบบญัชีแห่งสํานักงานสอบบญัชีบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตามรายชื�อ

ต่อไปนี � เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจําปี 2565 โดยกําหนดให้ผู้ สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัรายชื�อต่อไปนี �     

มอํีานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของธนาคาร 

 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

เลขที� 

จํานวนปีที�สอบบญัชี 

ให้กบัธนาคาร 

เป็นผู้สอบบญัชี 

ให้กบัธนาคาร 

ตั �งแตปี่ 

1. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 5339 5 2560 

2. นางสาวสินสิริ ทงัสมบตั ิ 7352 - - 

3. นายไพบูล ตนักลู 4298 - - 

ทั �งนี � บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีที�มีชื�อเสียง มีความเป็นอิสระ รวมทั �ง    

มีความรู้ ความเชี�ยวชาญในด้านการธนาคาร และมีการบริหารจัดการที�ดีช่วยปรับปรุงงานด้านการเงินและงานด้านอื�นๆ 

ของธนาคาร โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตามรายชื�อข้างต้น และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียหรือรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร   

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว รวมทั �งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว  

2) พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2565 รวมทั �งสิ �น 14,774,000 บาท ดงันี � 
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บริษัทย่อยของธนาคาร ได้แก่ 

1. บริษัท ซไีอเอ็มบี ไทย ออโต้ จํากดั 

2. บริษัท ซทีี คอลล์ จํากดั (อยู่ระหว่างชําระบญัชี)  

3. บริษัท เวิลด์ลีส จํากดั 

คา่สอบบญัชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย (“กลุ่มธนาคาร”) สําหรับปี 2565 รวมเป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 14,774,000 บาท 

ลดลงจากค่าสอบบัญชีปี 2564 ร้อยละ 0.8 โดยเสนอให้มอบอํานาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน

คา่ตอบแทนให้ผู้สอบบญัชีเพิ�มเตมิได้ตามที�เห็นสมควร ในกรณีที�ธนาคารให้ผู้สอบบญัชีดําเนนิการอื�นๆ  

สําหรับคา่ตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา กลุม่ธนาคารมีค่าตอบแทนของงานบริการอื�นให้แก่ผู้สอบ

บญัชขีองธนาคาร จํานวน 602,900 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควร

เสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตั �งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5339 และ/หรือ 

นางสาวสินสิริ ทงัสมบตั ิผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7352 และ/หรือ นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4298 

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกลุ่มธนาคารประจําปี 2565 โดยกําหนดค่า

สอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย เป็นจํานวนเงิน 12,039,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของธนาคาร ซีไอเอม็บี 

ไทย สาขาเวียงจนัทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงิน 2,735,000 บาท  รวมจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของกลุ่ม

ธนาคารปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 14,774,000 บาท   

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ:  วาระนี �ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของ           

ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

เพื�อความปลอดภัยของผู้ เ ข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัส COVID-19   

คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั �น จึงขอเรียน

เชิญผู้ถือหุ้นของธนาคารเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดงักล่าวข้างต้น โดยธนาคารจะไม่มีการ

จดัเตรียมสถานที�/ห้องประชุมสําหรับรับรองผู้ ถือหุ้นเพิ�มเติมแต่อย่างใด หากทา่นมีข้อสงัสยัหรือคําถามที�เกี�ยวข้องกบัวาระ

ค่าสอบบัญชี 2565 2564 เพิ�มขึ �น/(ลดลง)

(บาท) (บาท) (ร้อยละ)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย 12,039,000     12,039,000     0.0

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย สาขาเวียงจันทน์ 330,000          435,000          (24.1)

บริษัทย่อย 2,405,000       2,425,000       (0.8)

รวมค่าสอบบญัชีกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบ ีไทย 14,774,000     14,899,000     (0.8)
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ธนาคารให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตวัและพยายามมุ่งมั�นที�จะคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ ถือหุ้นและ     

ผู้ รับมอบฉนัทะ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสามารถรับทราบข้อมูลเกี�ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล      

สว่นบุคคลของท่านได้ตามประกาศความเป็นสว่นตวัของธนาคารที� www.cimbthai.com  

 

การประชุม ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังธนาคารระหว่างวันที� 11 - 31 มีนาคม 2565 ได้ที�อีเมลของธนาคาร 

cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง เลขานุการบริษัทและงานบริหารทั�วไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

จํากัด (มหาชน) ชั �น 21 เลขที� 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทางโทรสาร

หมายเลข 0-2657-3082 พร้อมระบุชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ เพื�อที�ธนาคารจะสามารถติดต่อกลบัได้ 

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่านผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น

ประกอบด้วย 1) นายชาญมนู สมุาวงศ์ 2) ดร. รอม หรัิญพฤกษ์ และ 3) นายณัฐศกัดิ� โรจนพิเชฐ   

โปรดศึกษาเอกสารเรื�อง คําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนน

เสียง ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย ลําดบัที� 6 รวมถึงวิธีปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

Inventech Connect ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย ลําดับที� 7 เนื�องจากการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และ     

การนบัคะแนนเสียงจะดําเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมด  ทั �งนี � ธนาคารจะเปิดระบบลงทะเบียนเพื�อยื�นแบบ      

คําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตั �งแต่วนัที� 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ �นใน

วันที� 12 เมษายน 2565 โดยธนาคารจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 28 ในวนัพุธที� 9 

มนีาคม 2565 (Record Date) 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                  

                   (นางปฏิมา จําปาสตุ) 

          เลขานกุารบริษัท 

                                                                             โดยคําสั�งคณะกรรมการธนาคาร 

                                                                          ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) 
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                                                           สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2 

                   

 

 
 

 

 

ชื�อ - นามสกุล ดร. รอม หรัิญพฤกษ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 67 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

  

การศกึษา -  ปริญญาเอก (คอมพวิเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (สถิต)ิ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

(Colombo Plan Scholarship) 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นที� 

1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที� 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

-    หลกัสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที� 

14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที� 

6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที� 172/2556 

(ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย   

รายนามและประวตัิกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อให้ได้รับ 

การเลือกตั �งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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- หลกัสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที� 

1/2556 

- หลกัสูตร Executive Grid Seminar (รับเชญิ) 

- หลกัสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การ

สนบัสนนุของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(NSTDA) 

-  นกัศกึษา วตท. รุ่นที� 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

- นกัวิชาการรับเชญิ Computing Laboratories of the University of North 

Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), 

and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 

-  หลกัสตูร PDPA  Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี  ไทย 

จํากดั (มหาชน)  บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: Capital 

Market Threat Landscape โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 

โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB 

Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิคณะกรรมการนโยบายฯ สํานกังานคณะกรรมการ

 รักษาความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กระทรวงดิจิทลัเพื�อ

 เศรษฐกิจและสงัคม 

- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บจ. ชคิ รีพบับลคิ  

- กรรมการกลั�นกรองข้อมลูคอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพื�อเศรษฐกจิและ

 สงัคม 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพื�อสงัคม 

- กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

- ที�ปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ

 มหาชน) 

- กรรมการ (ผู้เชี�ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชําระเงนิ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

 (องค์การมหาชน)  

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา

 กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื�อ

 ประโยชน์สาธารณะ   

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจทาํ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี

สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับ

ธุรกจิของธนาคาร 

- ไม่มี 

 

 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  13/14 ครั �ง  คดิเป็นร้อยละ 92.86 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

-   Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั �ง คดิเป็นร้อยละ 

 100.00 

 (*รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/  

 รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

  

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณ ะกรรมการธนาคารได้พิจารณ าข้อเสนอของคณ ะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกํากับดูแลกิจการแล้ว เห็น ว่า  ดร. รอม 

หิรัญพฤกษ์ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการธนาคาร
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พาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักท รัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที� เกี�ยวข้อง ดังนั �น        

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการ

ธนาคารแล้วว่ามีคณุสมบตัทีิ�เหมาะสม  

 

คุณสมบัตเิพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจมผีลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ชื�อ - นามสกุล นายนิต ิ  จงึนิจนิรันดร์     

ตําแหน่งที�เสนอให้แต่งตั �ง กรรมการอสิระ  

อายุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -  กรรมการอสิระ 

-   กรรมการตรวจสอบ 

การศกึษา - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ประกาศนียบตัรผู้สอบบญัชีชั �นสงู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

-  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในการประเมินระบบการควบคมุภายใน และ

ระเบียบวิธีปฏิบตัใินด้านการลงทุน และด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง กรมการ

ประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสตูร Director Certification Programme (DCP) 

 รุ่นที� 300/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 

โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์                         

- หลกัสูตร Risk Posture Session Session โดย CIMB Group Holdings 

Bhd    

- หลกัสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                                         

รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อให้ได้รับ 

การเลือกตั �งกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โดย 

CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd                

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -   กรรมการอสิระ บมจ. โนวา เอมไพร์   

-   กรรมการอสิระ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั�น 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการอสิระ บจ. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อนิเตอร์เนชั�นแนล ไทยแลนด์ 

-   กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช    

-   กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบญัชรัีบ  

    อนญุาต  สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- กรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเกี�ยวกบัการทดสอบการ

ปฏิบตัิงานสอบบญัชีด้านวิชาการสอบบญัชี  สภาวิชาชีพบญัชี  ในพระ

บรมราชปูถมัภ์ 

- Director of Auditing Office บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี  

- Audit Partner บจ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบการทดสอบความรู้ของผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต  คณะกรรมการควบคมุการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี 

(ก.บช.) สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ที�ปรึกษาในคณะที�ปรึกษาด้านการสอบบญัชี (เดิม คณะที�ปรึกษาด้าน

วินยัผู้สอบบญัชี) สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  

- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กรรมการในคณะกรรมการพฒันาวิชาชพีและการศกึษาต่อเนื�อง สมาคม

นกับญัชีและผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- ผู้ทรงคณุวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื�อพิจารณาผลการปฏิบตังิานของ

ผู้สอบบญัชี สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 

- กรรมการในคณะกรรมการการศกึษา สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที�

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครั �ง  คดิเป็นร้อยละ 100.00 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

(*รายละเอยีดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกําก ับดูแลกิจการแ ล้ ว เห็น ว่า นายนิต ิ     

จึงนิจนิรันดร์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการ

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และก ฎหม ายที�

เกี�ยว ข้อง  ด ังนั �น  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรอง

ของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคณุสมบตัทีิ�เหมาะสม  
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คุณสมบัตเิพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1.  เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2.  มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา หรือไม ่

  

2.1  เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�

 ได้รับเงนิเดือนประจํา 

-  

2.2  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย -  

2.3  มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�

 ได้อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ชื�อ - นามสกุล นายณัฐศักดิ� โรจนพิเชฐ    

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อายุ 59 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน -  กรรมการอิสระ                                                                                    -

 กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance Committee 

การศกึษา -  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of   

  Waterloo 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

-  หลกัสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด 

(มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.  

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

-  หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd 

 - หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session 

 โดย CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 Session โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อให้ได้รับ 

การเลือกตั �งกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -  ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป 

-  กรรมการ บจ. ยโูรโว เซาท์อสีท์ เอเชีย 

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี � (ประเทศไทย) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

-  กรรมการ บจ. ติงส์ ออน เน็ต 

-  กรรมการ บจ. ดจิิเวลท์ 

-  ผู้ อํานวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูไิชย ที�ปรึกษาธุรกิจ 

-  กรรมการผู้จดัการ บจ. ออราเคลิ คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย) 

- กรรมการผู้จดัการ แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ส อนิเตอร์เนชั�นแนล อนิคอร์ปอเร

 เต็ด (ประเทศไทย)  

-  Managing Consultant  บจ. ไพรซ ์วอเตอร์เฮ้าส์  

-  Manager Bell Canada Enterprises  

การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที�

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครั �ง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

-   Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ  

  91.66 

   (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู  

   ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณ ะกรรมการธนาคารได้พิจารณ าข้อเสนอของคณ ะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน สรรหา และการกําก ับดูแลกิจการแ ล้ว เห็น ว่า นายณัฐศักดิ�     

โรจนพิเชฐ  มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ 

หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดห ล ัก ท รัพ ย ์  แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที � เ กี �ย ว ข้ อ ง  ด ัง นั �น  

นายณัฐศักดิ� โรจนพิเชฐ  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรองของคณะกรรมการ

ธนาคารแล้วว่ามีคณุสมบตัิที�เหมาะสม  
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คุณสมบัตเิพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�

 ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชพี เชน่ ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� �� กมุภาพนัธ์ 2565 
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ชื�อ - นามสกุล นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน  

ตําแหน่ง กรรมการ 

อายุ 37 ปี  

สัญชาติ มาเลเซยี 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 24 กนัยายน 2563 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 1 ปี 5 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบัุน - กรรมการ 

- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

การศกึษา - Bachelor of Commerce (Hons) in Accountancy, University of Otago 

- Chartered Accountant, Chartered Accountants Australia and  

 New Zealand 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 
- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Financial Institutions Directors' Education (FIDE) 

Programme - Banking โดย Asia School of Business  

- หลกัสูตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of 

Ethics & Law Sets You Free โดย Malaysian Alliance of Corporate 

Directors  

- หลกัสูตร The Quiet Transformation on Corporate Governance โดย 

Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive 

World โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร Stakeholder Voice in the Boardroom โดย Institute of 

Corporate Directors Malaysia  

 

รายนามและประวัตกิรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อให้ได้รับ 

การเลือกตั �งกลับเข้าดาํรงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง  
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- หลกัสูตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate 

Governance โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร Human Rights Risk Management and Implications for 

Financial Institutions โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing 

Times โดย Institute of Corporate Directors Malaysia  

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session 2021 โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี  

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอื�น  

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ Renggis Ventures Sdn Bhd 

- กรรมการ Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd 

- กรรมการ Tanjung Pinang Investments Limited 

- กรรมการ Bukit Galla Investments Limited 

- กรรมการ Pulau Kendi Investments Limited 

-  Vice President ของ Khazanah Nasional Berhad ประเทศมาเลเซีย 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- กรรมการ Mount Terra Investments Limited 

- กรรมการ Mount Gading Ventures Sdn Bhd 

- กรรมการ Gunung Nuang Ventures Limited 

- กรรมการ Pagon Hill Investments Limited 

- กรรมการ Teluk Dalam Investments Limited 

- กรรมการ Pulau Kaca Investments Limited 

- Audit Manager ของ Ernst & Young ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การดาํรงตาํแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจ 

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขนั/กิจการที� 

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 

 

-  ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร -  ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย -  ไม่มี 
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จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* -  คณะกรรมการธนาคาร 13/14 ครั �ง  คดิเป็นร้อยละ 92.86 

-  Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั �ง คดิเป็นร้อยละ 

 100.00  

   (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู  

   ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณ ะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด

ค ่า ต อ บ แ ท น  ส ร ร ห า  แ ล ะ ก า ร กํา ก ับ ด ูแ ล ก ิจ ก า ร แ ล้ ว  เ ห ็น ว ่า          

นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน มีคุณ สมบัติการเป็นกรรมการตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดัฯ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามในการแต่งตั �ง

ให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที�

เกี�ยวข้อง ดังนั �น นายฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน ได้ผ่านกระบวนการ

กลั�นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบตัทีิ�เหมาะสม  

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื�อ - นามสกุล นายชาญมนู สุมาวงศ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 65 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 20 เมษายน 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน  - กรรมการอสิระ 

 - กรรมการตรวจสอบ 

 - กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

การศกึษา - ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- เนตบิณัฑิตไทย 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที� 104/2556 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd 

-  หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia                         

-  หลกัสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence 

โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd    
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- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB 

Group Holdings Bhd    

-  หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน)  

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกิจการ บมจ. ฟินนัซา่ 

 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

-  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บจ. หลกัทรัพย์ ฟินนัซา่  

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ผู้ อํานวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 

- ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์   

- กรรมการบริษทัในเครือ  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand) 

- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)   

- Senior Associate บจ. ที�ปรึกษากฎหมายสากล 

- Partner บจ. ที�ปรึกษากฎหมายสากล 

- เลขานุการ ศาลแรงงานกลาง 

- ผู้พิพากษา ศาลจงัหวดันครราชสีมา 

- ผู้พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจงัหวดันครราชสีมา 

- ผู้พิพากษา ศาลแขวงสริุนทร์ 

- ผู้ช่วยผู้พพิากษา ศาลในกรุงเทพมหานคร 

การดาํรงตําแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที�

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 
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จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15  ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 93.33 

- คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกํากบัดแูลกิจการ 

11/12 คิดเป็นร้อยละ 91.67  

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุแสดงในแบบแสดงรายการข้อมลู 

ประจําปี/  รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที�พจิารณา

ในครั�งนี � 

- ไม่มี 

 

 

คุณสมบัตเิพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื�อ - นามสกุล ดร. รอม หรัิญพฤกษ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

  

การศกึษา -  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

(Colombo Plan Scholarship) 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นที� 

1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที� 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

-    หลกัสูตร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที� 

14/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที� 

6/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที� 172/2556 

(ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย   

- หลกัสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที� 

1/2556 

- หลกัสูตร Executive Grid Seminar (รับเชญิ) 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื�อ - นามสกุล ดร. รอม หรัิญพฤกษ์   

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 13 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน - กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 

  

การศกึษา -  ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย 

(Colombo Plan Scholarship) 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -  หลกัสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สงัเกตการณ์ รุ่นที� 

1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นที� 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

-    หลกัสูตร  Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที� 

14/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที� 

6/2556 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   

- หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที� 172/2556 

(ภายใต้การสนบัสนนุของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย   

- หลกัสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที� 

1/2556 

- หลกัสูตร Executive Grid Seminar (รับเชญิ) 
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- หลกัสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การ

สนบัสนนุของสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(NSTDA) 

-  นกัศกึษา วตท. รุ่นที� 1 ของสถาบนัวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

- นกัวิชาการรับเชญิ Computing Laboratories of the University of North 

Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), 

and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) 

-  หลกัสตูร PDPA Awareness Training โดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี  ไทย 

จํากดั (มหาชน)  บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. 

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank 

Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: Capital 

Market Threat Landscape โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Cyber Armor: Data- Driven Cybersecurity and Intelligence 

โดย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB 

Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group 

Holdings Bhd    

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิคณะกรรมการนโยบายฯ สํานักงานคณะกรรมการ

 รักษาความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาต ิ(สกมช.) กระทรวงดิจิทลัเพื�อ

 เศรษฐกิจและสงัคม 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ. ชคิ รีพบับลคิ  

- กรรมการกลั�นกรองข้อมลูคอมพิวเตอร์ กระทรวงดจิิทลัเพื�อเศรษฐกจิและ

 สงัคม 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ผู้จดัการร่วม บจ. วตท.เพื�อสงัคม 

- กรรมการอสิระ บมจ. หลกัทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการธรุกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 
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- ที�ปรึกษาประธานมลูนิธิ มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การ

 มหาชน) 

- กรรมการ (ผู้เชี�ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชําระเงนิ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สํานกังานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 

 (องค์การมหาชน)  

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยัและพฒันา

 กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมเพื�อ

 ประโยชน์สาธารณะ   

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กระทรวงยตุิธรรม 

 

การดาํรงตําแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจทาํ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี

สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับ

ธุรกจิของธนาคาร 

- ไม่มี 

 

 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* - คณะกรรมการธนาคาร  13/14 ครั �ง  คดิเป็นร้อยละ 92.86 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

-  Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ 

 100.00 

 (*รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/  

 รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที�พจิารณาใน 

ครั�งนี � 

- วาระที� 5 
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คุณสมบัตเิพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษทัยอ่ย -  

2. มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�

ได้รับเงินเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

 

 

ชื�อ - นามสกุล นายณัฐศักดิ� โรจนพเิชฐ    

ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 

อาย ุ 59 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันที�ดํารงตาํแหน่ง 18 เมษายน 2562  

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน -  กรรมการอสิระ                                                                                    

- กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance 

 Committee 

การศกึษา -  ปริญญาโท วทิยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of 

  Waterloo 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสูตร Director Certification Programme (DCP)  สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders 

(RCL) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสูตร PDPA Awareness Training จดัโดย ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 

จํากดั (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.  

- หลกัสูตร JCB Flagship Conference #Finance for  Change โดย 

Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia 

- หลกัสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group  

     Holdings Bhd 

- หลกัสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit  2021 Session 

โดย CIMB Group Holdings Bhd    

- หลกัสูตร Sustainability Board Training 2021 Session โดย CIMB 

Group Holdings Bhd    

- 32 -



- 33 - 

- หลกัสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซไีอเอม็บี 

ไทย จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น -  ไม่มี 

ตําแหน่งในกิจการอื�น 

(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป 

-  กรรมการ บจ. ยโูรโว เซาท์อสีท์ เอเชีย 

- ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี � (ประเทศไทย) 

  

ประสบการณ์การทาํงาน 

  

- กรรมการ บจ. ตงิส์ ออน เน็ต 

- กรรมการ บจ. ดจิิเวลท์ 

- ผู้อํานวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภมูไิชย ที�ปรึกษาธุรกิจ 

- กรรมการผู้จดัการ บจ. ออราเคลิ คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย)  

- กรรมการผู้จดัการ แทนเดม็ คอมพวิเตอร์ส อนิเตอร์เนชั�นแนล อนิคอร์

ปอเรเต็ด (ประเทศไทย)  

- Managing Consultant  บจ. ไพรซ ์วอเตอร์เฮ้าส์  

- Manager  Bell Canada Enterprises  

การดาํรงตําแหน่งงานในกิจการอื�นที�อาจ

ทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กจิการที�

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของธนาคาร 

 

- ไม่มี 

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี 

จาํนวนครั�งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564* -  คณะกรรมการธนาคาร  14/14 ครั �ง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

-   Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครั �ง คิดเป็นร้อยละ  

  91.66 

  (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูล  

  ประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)) 

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที�พจิารณา

ในครั�งนี � 

- วาระที� 5 
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คุณสมบัตเิพิ�มเติมสําหรับกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ ใช่ ไม่ใช่ 

1. เป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทยอ่ย -  

2. มีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่อไปนี �กบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติ

 บคุคลที�อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา หรือไม ่

  

2.1 เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�

 ได้รับเงนิเดือนประจํา 

-  

2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย -  

2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�ได้

อย่างอสิระ 

-  

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วนัที� �� กมุภาพนัธ์ 2565 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 4 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงัต่อไปนี � 

 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม        

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ

รายนั �นๆ ด้วย 
 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษา ที�ได้เงินเดือนประจํา  หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาต

ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน ก.ล.ต.) ทั �งนี � ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว

ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ ที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของธนาคาร 
 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�เป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคารหรือบริษัทย่อย 
 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีกอ่นวนัที�ยื�นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต.   

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกตเิพื�อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย

การรับหรือให้กู้ ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สนิ รวมถงึพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผล

ให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี �ที�ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิของ

ธนาคารหรือตั �งแต่ยี�สบิล้านบาทขึ �นไปแล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากว่า ทั �งนี � คํานวณภาระหนี �ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการ

คํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา

รายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี �ดังกล่าวให้นบัรวมภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหว่างหนึ�งปี

กอ่นวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบ

บญัชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของธนาคารสงักัดอยู่ 

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถงึการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ�งได้รับคา่บริการเกนิกวา่สองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนยั ผู้ มีอาํนาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั �น

ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ยื�นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน 

ก.ล.ต. 
 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็น

ผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 
 

(ซ) ไม่ประกอบกจิการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักจิการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน

ประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทยอ่ย 
 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของธนาคาร  ทั �งนี � ภายหลัง

ได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ�ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษัท

ย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(Collective Decision) ได้ 
 

(ญ) ไม่มีธุรกจิหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่มีผลประโยชน์เกี�ยวข้องกบัธนาคาร หรือไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่

สามารถให้ความเห็นตดัสนิใจ หรือลงมติเกี�ยวกบัการดําเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอสิระ 
 

(ฎ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�ไม่ใช่กรรมการอสิระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จดัการ ผู้มีอาํนาจในการจดัการ ที�ปรึกษา 

หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เว้นแต่จะพ้นจากตําแหน่งหรือสถานะ

ดงักลา่วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที�ยื�นขอความเหน็ชอบจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 

(ฏ) สามารถดํารงตําแหน่งต่อเนื�องกนัได้ไม่เกินเก้าปีโดยให้นับระยะเวลาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทในกลุ่ม

 ธุรกิจทางการเงินของธนาคารด้วย 
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 อนึ�ง กรรมการอิสระที�ดํารงตําแหน่งยงัไม่ครบเก้าปี หากพ้นจากตําแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารและบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไม่ถึงสองปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มี

อาํนาจในการจดัการ ที�ปรึกษา หรือพนกังาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร สามารถกลบัมา

ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ โดยต้องนบัระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนื�องจากการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

ทกุครั �ง 

 

หมายเหต ุนิยามกรรมการอสิระของธนาคารจะเข้มกว่าข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 6 

 

คําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน  

และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ปฏิบตัิตามขั �นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ Inventech Connect  ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7 โดย

ลงทะเบียนยื�นแบบคําร้องได้ตั �งแตว่นัที� 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกวา่จะปิดการประชมุ 

 

การมอบฉันทะ 

 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ซึ�ง

เป็นแบบที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดและชดัเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมผา่นสื�ออเิล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื�น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ

ธนาคาร (ตามรายชื�อกรรมการที�ธนาคารกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชมุ

ผู้ถือหุ้นผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส์แทน 

 

ทั �งนี � กรณีที�ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั�วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณี      

ที�ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแตง่ตั �งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

http://www.cimbthai.com  

 

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่าน

สื�ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 ผู้มอบฉนัทะจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 

 โปรดปฏิบตัติามขั �นตอนการใช้งานระบบประชมุผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 7 โดยลงทะเบียน

ยื�นคําร้องได้ตั �งแต่วนัที� 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวา่จะปิดการประชมุ 

 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื�อต่อไปนี �เพียงผู้ เดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
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1.  นายชาญมนู สุมาวงศ์ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบั

ดแูลกิจการ 

ที�อยู ่634 ซอยศรีย่าน 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  

อาย ุ65 ปี 

2.  ดร.รอม หรัิญพฤกษ์ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance 

Committee  

ที�อยู่ 100/155 ซอยสขุมุวิท 53 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ67 ปี 

 

3. นายณัฐศักดิ� โรจนพิเชฐ   

กรรมการอสิระ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance Committee 

ที�อยู่ 333/1 ซอยมีสวุรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ59 ปี 

 

  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 

 โปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายงัธนาคารทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถงึธนาคาร 

ภายในวนัที� 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
 

เอกสารยืนยันตัวตนเพื�อเข้าร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   

 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ให้ใช้เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ซึ�งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 

 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   

 เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที�ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมี

อาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

- 39 -



 

- 40 - 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ   

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นที�ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

 สําเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้องแล้ว 

 

3. ผู้ถือหุ้นซึ�งมไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที�จัดตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ: 

 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ซึ�งมิได้มี

สญัชาตไิทยหรือเป็นนิตบิุคคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแต่กรณี  ทั �งนี � ภายใต้บงัคบัข้อกําหนดต่อไปนี � 

 หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนั �นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั �นตั �งอยู ่หรือ

โดยเจ้าหน้าที�ของนิติบคุคลนั �นกไ็ด้  ทั �งนี � จะต้องมีรายละเอยีดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผู้ มีอาํนาจลงลายมือชื�อผูกพัน

นิติบคุคลและเงื�อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื�อและที�ตั �งสํานกังานใหญ่ 

 เอกสารที�มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทนนิติ

บคุคลนั �นรับรองความถูกต้องของคําแปล 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี � 

 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี�สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ

จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งใดเมื�อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ�งชั�วโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั �นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั �งหลังนี �ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 
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ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื�นหนงัสือมอบ

ฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ ที�ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�ประชมุกอ่นผู้ รบัมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ทําตามแบบที�นายทะเบียนกําหนด 

 

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที�ตนถือ โดยให้นบัหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสียง 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด ซึ�งที�ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั �นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั �น 

นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ�งในส่วนที�ถือว่าหุ้นหนึ�งมีเสียงหนึ�งนั �น มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที�บริษัท

ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและกําหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

เว้นแตใ่นข้อบงัคบันี �หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น การวนิิจฉยัชี �ขาดหรือการลงมติของที�ประชุมผู้

ถือหุ้น ไมว่่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี � 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานในที�ประชมุมีคะแนนเสียงอกีเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื�อก่อให้เกิดการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สําคญัของบริษัท ทั �งนี � 

การตกลงเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นกรณีที�ต้องขอความเห็นชอบจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกําหนด กฎ หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�

เกี�ยวข้อง ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทํารายการซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน และ/หรือรายการเพื�อ

ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สําคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สําคญั

ของบริษัทตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี�ยวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. นบัหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสียง 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 วาระที�ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตาม

มาตรา 107(1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  ซึ�งธนาคารจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ

เฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ�งมีสิทธิออกเสียงที�ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั �นแต่ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นที�งดออกเสียง 

 วาระที�ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมา

ประชมุ(ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  ซึ�งธนาคารจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดย

นบัเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ ที�ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
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 กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชมุในระหว่างการประชมุ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถกูหกัออกจากระบบ 

3. ประธานที�ประชุมหรือบุคคลที�ประธานที�ประชมุมอบหมายจะประกาศให้ที�ประชมุทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ     

    หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระสิ �นสดุ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 7 

วิธีปฎิบัติในการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect 

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง สามารถดําเนินการไดตามข้ันตอนการย่ืน

แบบคํารองเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

ขั้นตอนการย่ืนแบบคํารองเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรกนิกส 

1. ย่ืนแบบคํารองเขารวมประชุมผาน Web browser โดยเขาไปท่ี  https://app.inventech.co.th/CIMBT160130R หรือ

สแกน QR Code นี้ เพ่ือเขาสูระบบ   และดําเนินการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยผูรับมอบฉันทะท่ีไมใชกรรมการธนาคารผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคํารองจะเปดใหดําเนินการต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะเปดการ

ลงทะเบียนวันที่ 12 เมษายน 2565 จนกวาจะปดการประชุม 

การมอบฉันทะใหกรรมการของธนาคาร 

หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการของธนาคาร ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนย่ืนแบบคํารองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ

จัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบมายังธนาคารทางไปรษณีย ตามที่อยูขางลางนี้ โดยเอกสารจะตองมาถึงธนาคาร 

ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขานุการบริษัทและงานบริหารท่ัวไป  

 ช้ัน 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

3. ระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสจะเปดใหเขาระบบไดในวันท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (กอนเปดประชุม 2 

ช่ัวโมง) โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใช Username และ Password ที่ไดรับและปฏิบัติตามคูมือการใชงานในระบบ 

หากพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอ Inventech Call Center 

02-931-9132 

@inventechconnect 

ใหบริการระหวางวันท่ี 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทําการ ไมรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) 
แจงปญหาการใชงาน 

.
1 คลิกลิงก URL หรือสแกน QR Code  

.
2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคํารอง 

.
3 กรอกขอมูลตามที่ระบบแสดง 

.
4  เพ่ือยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฎิบัติตามขอกําหนดการเขารวมประชุม 

.
5 กดปุม “สงแบบคํารอง / Request” 

.
6 รออีเมลจากเจาหนาท่ีแจงรายละเอียดขอมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุน ** 
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  ข้ันตอนการติดต้ัง Cisco Webex Meetings 

สําหรับระบบปฎิบัติการ IOS สําหรับระบบปฎิบัติการ Android 

.
1 เขา App Store 

.
2 พิมพ Cisco Webex Meetings ที่ชองคนหา 

.
3 กดปุม “รับ” เพ่ือติดต้ังแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู ระบบทําการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จส้ิน ข้ันตอนการติดต้ัง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหนาจอ 

.
1 เขา Play Store 

.
2 พิมพ Cisco Webex Meetings ที่ชองคนหา 

.
3 กดปุม “ติดต้ัง” เพ่ือติดต้ังแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู ระบบทําการดาวนโหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ข้ันตอนการติดต้ัง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอ 

สําหรับระบบปฎิบัติการ Windows 

.
1 เขาเว็บไซต https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เคร่ืองของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟลที่ดาวนโหลด “webexapp.msi” เพ่ือทําการเขาสูการติดต้ังโปรแกรม 

Cisco Webex Meetings 

.
4 กดปุม “Next” เพ่ือทําการติดต้ังโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู ระบบทําการติดต้ังโปรแกรม 

.
6 กดปุม “Finish” เม่ือระบบติดต้ังโปรแกรมเสร็จแลว 

.
7 กดปุม “Agree” เพ่ือยอมรับเงื่อนไขในขอตกลงสิทธิ์การใชงาน 

.
8 พิมพ “อีเมลของคุณ” และ กดปุม “Next” เพ่ือเขาใชงาน 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก URL สําหรับเขาหองประชุมท่ีไดรับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเขาสูระบบ 

.
3 กดปุม “ลงทะเบียนเขารวมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเขาองคประชุม 

.
4 กดปุม “รับชมถายทอดสด” 

.
5 กรณีใชงานผาน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเขารับชม

ถายทอดสดผาน Application Cisco Webex Meetings ดังน้ี 

.
5.1 กรอกอีเมล ในชอง Email Address ใหตรงกับอีเมลท่ีทําการยื่นแบบคํารอง 

.
5.2 กดปุม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟลท่ีดาวนโหลด 

.
5.5 กดปุม “Join Event” เพ่ือเขารวมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใชงานผาน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเขารับชมถายทอดสดผาน 

Application Cisco Webex Meetings ดังน้ี 

.
5.1 กดปุม “Join” 

กรณีไมเคยเขาใชงาน Cisco Webex Meetings มากอนให กดปุม “ACCEPT” (กรณีเปน 

Android) หรือ กดปุม “I Accept” (กรณีเปน IOS) 

.
5.2 กรอกช่ือ ในชอง Name, กรอกอีเมล ในชอง Email Address ใหตรงกับอีเมลท่ีทําการยื่นแบบคํารอง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเขาถึงตาง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุม “Join” เพ่ือเขารวมประชุม 

กรณีใชงานผาน PC/Laptop กรณีใชงานผาน Mobile/iPad 

.
1 กดปุม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ท่ีไดรับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเขาสูระบบ 

.
3 กดปุม “เขาสูระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ 

.
5 เลือกวาระท่ีตองการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุมลงคะแนนเสียงตามความประสงค 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ลาสุดท่ีไดทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสัญลักษณ 

.
2 กดท่ีเมนู “Chat” และเลือกที่ขอความจาก 

Inventech Connect (กรณีเปน Android) 

หรือ กดท่ีเมนู “Chat” หรือสัญลักษณ           

(กรณีเปน IOS) 

.
3 “กดลิงกสําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากน้ันกดปุม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ท่ีไดรับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเขาสูระบบ 

.
6 กดปุม “เขาสูระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ 

.
8 เลือกวาระท่ีตองการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุมลงคะแนนเสียงตามความประสงค 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงลาสุด

ท่ีไดทําการเลือกลงคะแนน 

หากตองการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุด กรุณากดปุม          (ซ่ึงหมายความวา ผลคะแนนลาสุดของทานจะเทากับ

การไมออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของทานจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชมุกําหนด) โดยทานสามารถแกไขการออกเสียง

ลงคะแนนไดจนกวาระบบจะปดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามคําถามผานระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การสงคําถาม” หรือสัญลักษณ 
การพิมพคําถาม 1 

เลือกวาระท่ีตองการสอบถามคําถาม 
พิมพคําถามแลว กด “สง”   

การถามผานภาพและเสียง 2 

เลือกวาระท่ีตองการสอบถามคําถาม 
กดปุม “จองคิวสอบถามผานภาพและเสียง” หรือ

สัญลักษณ 
กรอกช่ือที่ใชบน Webex 
กดปุม “จองคิว” หรือสัญลักษณ 
รอสัญญาณจากเจาหนาที่ในการใหคิวถามคําถามทางชอง Chat 

หมายเหตุ การทํางานของระบบระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยูกับระบบอินเตอรเน็ตที่รองรับของ

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ กรุณาใชอุปกรณ และ/หรือโปรแกรมดังตอไปน้ีในการใชงานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอรเน็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอนิเทอรเน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเน็ตที่แนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตที่ 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเน็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณที่สามารถใชงานได 

     - โทรศัพทเคลื่อนท่ี/อุปกรณแท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องคอมพวิเตอรโนตบุค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอรเน็ตเบราวเซอร Firefox หรือ Chrome (เบราวเซอรท่ีแนะนํา) หรือ Safari 
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ผังแสดงขั้นตอนการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

 

 

 

 

ผูถือหุนสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรอืเขาไปท่ี 

เว็บไซต https://app.inventech.co.th/CIMBT160130R 

กรอกขอมูลสําหรับยื่นแบบคํารอง 

(e-Request) 

สงแบบคํารอง 

เจาหนาที่พิจารณา 

อนุมัติคํารอง 

แจงผลการอนุมัติผานอีเมลและนําสงลิงก 

สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

(e-Register) 

รบัชมถายทอดสด และลงคะแนนเสียง 

(e-Voting) 

ผาน Cisco Webex 

ระบบแจงอีเมลตอบกลับผูถือหุนวาไดรับแบบคํารอง 

และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ข้ันตอนน้ีจํานวนหุนของผูถือหุนถูกนับเปนองคประชุม 

ผูถือหุนแกไขและสงเอกสาร 

เพ่ิมเติม 

ระบบแจงอีเมลแจงการปฏิเสธแบบคํารอง 

ไมผานการอนุมัติ ผานการอนุมัติ 

ดํา
เนิ

นก
าร

กอ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดํา
เนิ

นก
าร

 ณ
 วั

นป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมากกวา 1 คน 

 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีกอนหนาจะยังถูกนับเปนฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุน ผูรับมอบ

ฉันทะออกจากการประชุมสําหรับวาระที่ยังไมไดลงคะแนนเสียง 

 

- 47 -



 

- 48 - 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 8 

 

ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 คณะกรรมการ  :   
 

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินกว่าสิบสองคน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ �นเป็นประธานกรรมการ  และถ้าเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคน

หนึ�ง หรือหลายคนตั �งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั �งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ถือโดยถือว่าหุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสียง 

(2) การลงคะแนนเสียงเลือกตั �งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั �งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนตาม

จํานวนกรรมการที�จะต้องเลือกตั �งในคราวนั �นก็ได้ ทั �งนี � ตามแต่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียง

ลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั �งเป็นรายบุคคลหรือเป็นหลายคน ให้แต่ละคนที�ผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั �งได้รับคะแนน

เสียงจากผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นนั �นมีอยู่ทั �งหมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ�งผู้ ใด

มากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการตามจํานวน

กรรมการที�จะพงึมีหรือพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �นให้ใช้การจบัสลาก ตามวิธีที�ประธานในที�ประชมุจะเป็นผู้กําหนด 

 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการที�จะพงึมี

ออกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามข้อนี �  อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี �ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�น ตามข้อบงัคบัหรือตามที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ�งที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจกําหนด

เป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป  หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี�ยนแปลงก็ได้ 

 ความในวรรคหนึ�งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ�งได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

ในอนัที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที�เป็นพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้น  :   
 

ข้อ 30.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี�เดือนนับแต่วัน

สิ �นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  
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การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�น ให้เรียกว่าการประชมุวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวสิามญัเมื�อใดกไ็ด้สดุแต่จะเห็นสมควร  

คณะกรรมการอาจจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามแบบ วิธีการ แนวทาง เงื�อนไข 

และมาตรฐาน ที�กําหนดโดยกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสั�งใดๆ ที�บงัคบัใช้และ/หรือเกี�ยวข้อง รวมถงึกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคําสั�งใดๆ ดงักล่าวที�อาจมีการแก้ไขเพิ�มเตมิในภายหลงั 

 

ข้อ 31. ในกรณีที�มีผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจํานวนหุ้น ที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื�อใดก็ได้ โดย

ในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี �

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า(45)วนั นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นทั �งหลายซึ�งเข้าชื�อ 

กนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื�น ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั �นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบห้า (45) วนั นับแต่วัน

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี �ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท

ต้องรับผดิชอบค่าใช้จา่ยอนัจําเป็นที�เกดิจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครั �งใด จํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึ�งมาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผดิชอบชดใช่ค่าใช้จา่ย ที�

เกดิจากการจดัให้มีการประชมุในครั �งนั �นให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ

ทราบ เพื�ออนุมตัิ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน

สามวนั และต้องก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนัด้วย 

 

ข้อ 36. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจําปีพึงกระทํามีดงันี � 

(1) พจิารณารับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการเกี�ยวกบักิจการของบริษทัที�ได้ดําเนินมาในรอบปี 

(2) พจิารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน 

(3) พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงินกําไร 

(4) พจิารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามข้อ 18 หรือออกเพราะสาเหตอุื�น ซึ�งทําให้ตําแหน่ง

ว่างลงหรือเลือกตั �งกรรมการเพิ�มในกรณีที�มีการเพิ�มจํานวนกรรมการ 

(5) พจิารณาเลือกตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี 

 

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุ หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ

มีแต่ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าที�ได้ให้ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 
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ข้อ 38. ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที�ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี �ต้อง

ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที�ประชุมจะมีมติให้เปลี�ยน

ลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

 เมื�อที�ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของ

จํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

 

 การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญช ี :   

 

ข้อ 39. รอบปีบญัชขีองบริษัท เริ�มต้นในวนัที� 1 มกราคม และสิ �นสดุลงในวนัที� 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

 

ข้อ 41. ให้ทําบัญชีงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัทปีละสองครั �งคือสําหรับระยะหกเดือนแรกของปีสิ �นสุด

เพียงเดือนมถินุายนครั �งหนึ�ง และสําหรับระยะหกเดือนหลงัสิ �นสดุเพียงเดือนธนัวาคมอีกครั �งหนึ�ง 

 งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี � คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อที�

ประชมุผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี �   ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมสง่หนังสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

(1) สําเนางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั �งรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผู้สอบบญัช ี

(2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

 

ข้อ 43.  ห้ามจา่ยเงินปันผลจากเงนิประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้

จา่ยเงินปันผล  

คณะกรรมการอาจจดัสรรเงนิกําไรสทุธิที�เหลือจากการจา่ยเงนิปันผลตามมตทีิ�ประชมุผู้ถือหุ้นหรือจากการ

จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หรือ นําเงินกําไรสทุธิที�เกดิขึ �นตามบญัชีงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน งบการเงนิของ

บริษัทที�ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เป็นเงนิสํารองต่างๆ หรือเป็นทนุสํารองเพื�อเป็นเงินกองทุน

ของบริษัทได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเหน็สมควร และให้คณะกรรมการมีอาํนาจในการเปลี�ยนแปลงเงินสํารองที�เป็น

เงนิกองทุนหรือเงินสํารองต่างๆ ที�ได้จดัสรรไว้แล้วได้ตามที�เห็นสมควร ยกเว้นทุนสํารองตามข้อ 44  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั �งคราวเมื�อเห็นว่าบริษัทมกํีาไรสมควร

พอที�จะทําเช่นนั �นและเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป  

การจา่ยเงนิปันผลให้กระทําภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด โดยให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้

โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

 

ข้อ 44. บริษัทจะจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปีหกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งใดๆ ของบริษัท 
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ข้อ 47. ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี 

ในการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชี จะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดมิอกีก็ได้ 

 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมหีน้าที�เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครั �งที�มีการพิจารณางบดุล บญัชีกําไร

ขาดทุน และปัญหาเกี�ยวกบับญัชีของบริษัท เพื�อชี �แจงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้น ทั �งนี � ให้บริษัทจดัส่งรายงานและ

เอกสารของบริษัทที�ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนั �นแกผู่้สอบบญัชีด้วย 

 

ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีมอํีานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอื�นใดที�เกี�ยวกบัรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สิน

และหนี �สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนี �ให้มีอํานาจสอบถามกรรมการ  พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ ดํารง

ตําแหน่งหน้าที�ใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทั �งให้ชี �แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเกี�ยวกบัการดําเนิน

กจิการของบริษัทได้ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 9 

 

 การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี/รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนาย

ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒันาระบบเพื�อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR 

Code) เพื�อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code 

(ตามที�ปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1) ตามขั �นตอนตอ่ไปนี � 

 

สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ �นไป) 

 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2.  สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมือถือส่องไป) ที� QR Code 

3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ �นมาด้านบน ให้กดที�ข้อความนั �น เพื�อดขู้อมลูการประชมุผู้ถือหุ้น  

หมายเหต:ุ กรณีที�ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชั�น (Application) 

อื�น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 

 

สําหรับระบบ Android 

 

1.   เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

      ขั �นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

  เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ�มเพื�อน)   เลือก QR Code   สแกน QR Code 

2.   สแกน QR Code เพื�อดขู้อมลูการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- 52 -






