
การใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเสนอบคุคล 
เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 
วัตถุประสงค 
ธนาคารใหความสําคัญกับผูถือหุนทุกกลุม เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจและไดรับสิทธิการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ธนาคารจึง
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีเห็นวาสําคัญ และเปนประโยชนพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับการพิจาณาเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญ  
ผูถือหุนประจําป 2562 ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารกําหนด 
 
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ  และเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการ 
 
1. ผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.1 เปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
ธนาคาร 

1.2 ถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเปนเวลาไมนอยกวา 12 (สิบสอง) เดือน 

2. การพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ ธนาคารขอใหผูถือหุนที่เสนอระบุรายละเอียดตางๆ 
พรอมแนบหลักฐานท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนและสมบูรณ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา ดังน้ี 

2.1 ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูถือหุนท่ีเสนอเร่ือง 
2.2 จํานวนหุนท่ีถือและหลักฐานแสดงการถือหุน 
2.3 ระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอพรอมขอมูลอื่นๆ ท่ีเปนประโยชนในการพิจารณาของ

คณะกรรมการ เชน ขอเท็จจริง เหตุผล และประเด็นท่ีตองพิจารณา เปนตน 
2.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ โปรดระบุประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน 

ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดของบุคคลท่ีเสนอ และหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อของบุคคลดังกลาว 
2.5 สําหรับบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของธนาคารจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามหลักเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล กฎหมาย และขอกําหนดของธนาคารที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) คุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 68) 
2) คุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (มาตรา 24) 
3) คุณสมบัติกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (มาตรา 103) 
4) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมภิบาลของสถาบันการเงิน 
5) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 11/2561 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ

การแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของสถาบันการเงิน 
6) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การใหสินเชื่อ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลาย

การใหสินเชื่อ หรือประกันหนี้แกกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผูท่ีเกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว 
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7) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน 

8) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม 
(เฉพาะกรณีท่ีเปนกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ) 

9) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยอ่ืน 

10) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 3/2560 เรื่อง การกําหนดลักษณะ
ขาดความไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

11) หนังสือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคน
จะดํารงตําแหนง 

12) ขอบังคับและระเบียบธนาคารที่เกี่ยวของ ไดแก ขอบังคับธนาคาร ขอบังคับคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของธนาคาร 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไมบรรจุเร่ืองดังตอไปน้ีในวาระการประชุม 

3.1 เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ
ความไมปกติของเรื่องท่ีกลาวอาง 

3.2 เรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีธนาคารจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค 
3.3 เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12(สิบสอง) เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนบัสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของธนาคารและขอเท็จจริงใน
ขณะท่ีนําเสนอครั้งใหมไมเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงท่ีนําเสนอครั้งกอน 

3.4 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1 หรือใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน 
ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3.5 เรื่องท่ีขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ กฎ และระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ 

3.6 เรื่องอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนและธนาคารไดดําเนินการกําหนด
เปนวาระการประชุมทุกครั้ง 

3.7 เรื่องท่ีธนาคารไดดําเนินการแลว 
3.8 เรื่องท่ีซ้ํากับเรื่องท่ีไดเคยเสนอมากอนหนานี้แลว 
3.9 เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

 

4. ข้ันตอนการพิจารณา 

4.1 เลขานุการบริษัทเปนผูกล่ันกรองในเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑและตามขอกฎหมายของ
ทางการท่ีเกี่ยวของ 

4.2 หากผูถือหุนมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาว จะนําเสนอตอคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ดูแลใหเปนผูพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัติผูท่ีถูก
เสนอชื่อเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของธนาคาร กอนเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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4.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
กรณีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมชี้แจงเหตุผลในท่ีประชุม
ผูถือหุน และ/หรือ ผานชองทางการเผยแพรขอมูลอื่น 

4.4 ธนาคารจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ ภายในเดือนมกราคม 2562 โดยเรื่องท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 
ตอไป 

5. วิธีการและชองทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล 

ผูถือหุนตองจัดทําหนังสือแจงความจํานงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา
เปนระเบียบวาระการประชุม สามัญผูถือหุน ประจําป 2562” หรือ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การเลือกต้ังเปนกรรมการ ประจําป 2562”พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และขอใหผูท่ีไดรับการ
เสนอชื่อกรอก “แบบแจงขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562” พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของอยางครบถวนสมบูรณและ
นําสงมายังธนาคารอยางไมเปนทางการได ต้ังแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ cs@cimbthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข0-2657-3082 หรือทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยู ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 
โทรศัพท 0-2638-8274 และ 0-2638-8287 

งานเลขานุการบริษัท 
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ชัน้ 21 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเขาเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูถือหุน 

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อ่ืนๆ)   
ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได 
เลขท่ี   หมูบาน / อาคาร   
หมูท่ี   ตรอก / ซอย   
ถนน   ตําบล / แขวง   
อําเภอ / เขต   จังหวัด   
รหัสไปรษณีย   ประเทศ   
โทรศัพท   โทรสาร   
อีเมล    
ท่ีอยูในตางประเทศ  (กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ)  
  

2. จํานวนหุนท่ีถือครอง  หุน ณ วันท่ี   
3. วาระท่ีขอเสนอ  

วัตถุประสงค [  ] เพ่ือทราบ  [  ] เพ่ืออนุมัติ  [  ] เพ่ือพิจารณา 
รายละเอียด   
  
  
 [  ] เอกสารประกอบ  [  ] ไมมีเอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนท่ีตองแนบพรอมแบบขอเสนอเร่ือง 
4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก 

[  ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก 
[  ] กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
[  ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5. คํารับรอง 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบมานี้ ถูกตอง ครบถวน และยินยอมใหธนาคารเปดเผย

ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได 
 

ลงชื่อ   ผูถือหุน 
 ( )วันท่ี 
  

หมายเหตุ 
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562” และลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน 
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แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ประจําป 2562 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูถือหุน 

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อ่ืนๆ)   
ท่ีอยูปจจุบัน / ท่ีติดตอได 
เลขท่ี   หมูบาน / อาคาร   
หมูท่ี   ตรอก / ซอย   
ถนน   ตําบล / แขวง   
อําเภอ / เขต   จังหวัด   
รหัสไปรษณีย   ประเทศ   
โทรศัพท   โทรสาร   
อีเมล    
ท่ีอยูในตางประเทศ  (กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ)  
  

2. จํานวนหุนท่ีถือครอง  หุน ณ วันท่ี   
3. รายชื่อบุคคลท่ีประสงคจะเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ 

  
4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนท่ีตองแนบพรอมแบบขอเสนอบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก 
[  ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนท่ีลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง 

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก 
[  ] กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
[  ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

5. คํารับรอง 
ขาพเจามีความประสงคขอเสนอบุคคลดังกลาวขางตน เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอม และขอรับรองวาขอความที่แจงไวใน
“แบบแจงขอมูลบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2562” และเอกสารประกอบที่ย่ืนมาพรอมนี้ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ   ผูถือหุน 
 ( ) 
วันท่ี   

 

หมายเหตุ 
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ประจําป 2562” และลงช่ือไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน 
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แบบแจงขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ขอมูลสวนตัว 

1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   (ชื่อสกุลเดิม  ) 

 (ภาษาอังกฤษ)  (ชื่อสกุลเดิม  ) 

1.2 ประเภทบัตร 

[  ] บัตรประจําตัวประชาชน 

[  ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทย) 

เลขท่ี   ออก ณ   วันท่ีหมดอายุ   

(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง) 

1.3 วัน / เดือน / ปเกิด  อายุ  ป 

1.4 สัญชาติ  

1.5 สถานภาพสมรส [  ] โสด  [  ] สมรส  [  ] หยาราง 

1.6 คูสมรสชื่อ  (ชื่อสกุลเดิม  ) 

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร 

ชื่อ - นามสกุล  วัน / เดือน / ปเกิด  อายุ (ป)  สถานท่ีทํางาน 

       

       

       

2. ท่ีอยูปจจุบัน 
2.1 ท่ีอยู - สถานประกอบธุรกิจ 

ชื่อสถานประกอบธุรกิจ   

เลขท่ี   หมูท่ี  หมูบาน / อาคาร  

ตรอก / ซอย  ถนน  ตําบล / แขวง  

อําเภอ / เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

โทรศัพท  โทรสาร  อีเมล   

2.2 ท่ีอยู - ท่ีพํานักอาศัย 

เลขท่ี   หมูท่ี   หมูบาน / อาคาร   

ตรอก / ซอย   ถนน   ตําบล / แขวง   

อําเภอ / เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

โทรศัพท   โทรศัพทมือถือ  อีเมล   

2.3 ท่ีอยู - ในตางประเทศ (กรณีบุคคลท่ีมิไดมีสัญชาติไทยใหระบุท่ีอยูท่ีติดตอไดในตางประเทศ)  

  

สําหรับติดรูปสี 
ขนาด 2 นิ้ว 
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3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 
3.1 คุณวุฒิทางการศึกษา 

ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก  ปท่ีสําเร็จ 
     
     
     
     

3.2 หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาท่ีเกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน / สถาบันการเงิน 
ชื่อหลักสูตร  ผูจัดหลักสูตร  ปท่ีเขารวม 

     
     
     
     

4. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน 
ชื่อสถานท่ีทํางาน  ประเภทธุรกิจ  ตําแหนงงาน  ต้ังแต - ถึง 

(เดือน / ป ถึง เดือน / ป) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5. หนาท่ีความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน 
  
  
  
  

6. การถือหุนในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี   (วันท่ีไดรับการเสนอชื่อ) 
 หุนสามัญ   หุน 
 คูสมรส ถือหุนสามัญ   หุน 
 บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  (1)   ถือหุนสามัญ   หุน 
  (2)  ถือหุนสามัญ   หุน 
  (3)  ถือหุนสามัญ   หุน 

2 
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7. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ สําหรับทุกบริษัทที่เปนกรรมการ 
ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ และทุกบริษัทท่ีมีการถือหุน 
7.1 บริษัทท่ีตนเองเกี่ยวของ 

ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ตําแหนงงาน
ในธุรกิจ 

 ต้ังแตปถึงป  รอยละของ
หุนท่ีถือ 

 กลุมธุรกิจท่ี 1         

         
         
         

 กลุมธุรกิจท่ี 2         

         
         
         

 กลุมธุรกิจท่ี 3         

         
         
         

7.2 บริษัทท่ีคูสมรสหรือบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะเกี่ยวของ 
ชื่อบริษัท  ประเภทธุรกิจ  ตําแหนงงาน

ในธุรกิจ 
 ต้ังแต 

ปถึงป 
 ความ

เกี่ยวของ 
 รอยละของ

หุนท่ีถือ 
           
           
           

หมายเหตุ (1) “กลุมธุรกิจ” หมายถึง 
  (1.1) กลุมของบริษัทท่ีประกอบดวยบริษัทแม บริษัทลูก หรือบริษัทรวม 
  (1.2) กลุมบริษัทท่ีอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน 
 (2) สําหรับบริษัทท่ีตนเองเกี่ยวของ 
  (2.1) ใหจัดกลุมตามนิยาม “กลุมธุรกิจ” ใน (1) ท้ังนี้ กรณีบริษัทท่ีมิใชกลุมธุรกิจ ใหถือวาแตละบริษัท

เปนหนึ่งในกลุมธุรกิจดวย 
  (2.2) กรณีมีตําแหนงงานในธุรกิจเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการ

ผูมีอํานาจลงนาม โปรดระบุใหชัดเจน 
8. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ) 

ศาล  สถานะ  คดี (แพง /   ขอหาหรือ  ทุนทรัพย  เลขท่ี  ผลคดี 
 (โจทก / จําเลย / ผูรอง) อาญา / ลมละลาย)  ฐานความผิด    คดี   
             
             
             

3 
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9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรับรองโดยบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ (ขอใดจัดหาไมได กรุณาระบุเหตุผล) 
[   ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
[   ] สําเนาทะเบียนบาน 
[   ] หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
[   ] หลักฐานการแสดงการชําระภาษีเงินไดในปท่ีผานมา 
[   ] หนังสือรับรองการทํางานจากสถานท่ีทํางานปจจุบันหรือลาสุด (กรณีชาวตางประเทศใหใชแบบ Company 

Testifying Form) 
[   ] หนังสือตรวจคนเขาเมือง / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ) 
[   ] หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทท่ีใหสินเชื่อ หรือจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ

จากหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรับรองวาไมเขาขายจัดชั้นเปนลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัย
จะสูญ หรือชั้นสูญ 

 
สวนท่ี 2 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

ขาพเจาทราบวา ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะตองพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งขาพเจาทราบดีแลว และขาพเจาขอยืนยันวา 
[   ]  ขาพเจาเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวของ 

[   ]  ขาพเจาเปนบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   
   
   
   
   
 
สวนท่ี 3  คํายินยอมและคํารับรอง 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ  )  บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ
ใหเขารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการธนาคาร ขอรับรองวารายละเอียดในขอมูลขางตนและเอกสาร
ประกอบท่ีย่ืนมาพรอมนี้ถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ รวมท้ังยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลหรือ
เอกสารประกอบดังกลาวได 
 
 

ลงชื่อ   บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
 ( ) 
วันท่ี   
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