การใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคล
เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
วัตถุประสงค
ธนาคารใหความสําคัญกับผูถือหุนทุกกลุม เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและไดรับสิทธิการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ธนาคารจึง
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ และเปนประโยชนพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการพิจาณาเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2562 ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด
หลั ก เกณฑ ก ารให สิ ท ธิ ผู ถื อ หุ น เสนอระเบี ย บวาระ และเสนอบุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง
เปนกรรมการ
1. ผูถือหุนที่มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมนอยกวารอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
ธนาคาร
1.2 ถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเปนเวลาไมนอยกวา 12 (สิบสอง) เดือน
2. การพิจ ารณาเรื่อ งที่ผูถือ หุน เสนอระเบีย บวาระ ธนาคารขอใหผูถือ หุน ที่เ สนอระบุร ายละเอีย ดตา งๆ
พรอมแนบหลักฐานที่เกี่ยวของอยางครบถวนและสมบูรณ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา ดังนี้
2.1 ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูถือหุนที่เสนอเรื่อง
2.2 จํานวนหุนที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุน
2.3 ระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพรอมขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชนในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ เชน ขอเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ตองพิจารณา เปนตน
2.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ โปรดระบุประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน
ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อของบุคคลดังกลาว
2.5 สําหรับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของธนาคารจะตองมีคุณสมบัติ
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 ที่ สนส. 10/2561 เรื่อง ธรรมภิบาลของสถาบันการเงิน
5) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 11/2561 เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ
การแตงตั้งกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
6) ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การใหสินเชื่อ ทําธุรกรรมที่มีลักษณะคลาย
การใหสินเชื่อ หรือประกันหนี้แกกรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว

7) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑที่เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน
8) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
(เฉพาะกรณีที่เปนกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
9) ประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อ ง หลัก เกณฑ เงื่อ นไข และวิธีก าร
ในการเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทหลักทรัพยอื่น
10) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกําหนดลักษณะ
ขาดความไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
11) หนังสือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคน
จะดํารงตําแหนง
12) ขอบังคับและระเบียบธนาคารที่เกี่ยวของ ไดแก ขอบังคับธนาคาร ขอบังคับคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของธนาคาร
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไมบรรจุเรื่องดังตอไปนี้ในวาระการประชุม
3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับ
ความไมปกติของเรื่องที่กลาวอาง
3.2 เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่ธนาคารจะดําเนินการใหเกิดผลตามที่ประสงค
3.3 เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12(สิบสอง) เดือนที่ผานมา และไดรับมติ
สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคารและขอเท็จจริงใน
ขณะที่นําเสนอครั้งใหมไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากขอเท็จจริงที่นําเสนอครั้งกอน
3.4 เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ 1 หรือใหขอมูลหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน
ไมเพียงพอ หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาที่กําหนด
3.5 เรื่องที่ขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ กฎ และระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ
3.6 เรื่องอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนและธนาคารไดดําเนินการกําหนด
เปนวาระการประชุมทุกครั้ง
3.7 เรื่องที่ธนาคารไดดําเนินการแลว
3.8 เรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเคยเสนอมากอนหนานี้แลว
3.9 เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ขั้นตอนการพิจารณา
4.1 เลขานุการบริษัทเปนผูกลั่นกรองในเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑและตามขอกฎหมายของ
ทางการที่เกี่ยวของ
4.2 หากผูถือหุนมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑดังกลาว จะนําเสนอตอคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ดูแลใหเปนผูพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัติผูที่ถูก
เสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของธนาคาร กอนเสนอตอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาใหความเห็นชอบ
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4.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเปนวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุน
กรณีไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมชี้แจงเหตุผลในที่ประชุม
ผูถือหุน และ/หรือ ผานชองทางการเผยแพรขอมูลอื่น
4.4 ธนาคารจะแจงผลการพิจารณาใหทราบ ภายในเดือนมกราคม 2562 โดยเรื่องที่ผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
ตอไป
5. วิธีการและชองทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
ผู ถื อ หุ น ต อ งจั ด ทํา หนั ง สื อ แจ ง ความจํา นงและกรอกรายละเอี ย ดใน “แบบขอเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ข า
เปนระเบียบวาระการประชุม สามัญผูถือหุน ประจําป 2562” หรือ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การเลือ กตั้งเปนกรรมการ ประจํา ป 2562”พรอมแนบเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวของ และขอใหผูที่ไ ดรับการ
เสนอชื่อกรอก “แบบแจงขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2562” พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของอยางครบถวนสมบูรณและ
นํ า ส ง มายั ง ธนาคารอย า งไม เ ป น ทางการได ตั้ ง แต บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ผ า นทางจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สที่ cs@cimbthai.com หรือ ทางโทรสารหมายเลข0-2657-3082 หรือ ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยู ดังนี้
งานเลขานุการบริษัท
สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ชัน้ 21
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
โทรศัพท 0-2638-8274 และ 0-2638-8287
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แบบขอเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ข า เปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
1. ขอมูลทั่วไปของผูถือหุน
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่นๆ)
ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได
เลขที่
หมูบาน / อาคาร
หมูที่
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ประเทศ
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
ที่อยูในตางประเทศ
(กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ)
2. จํานวนหุนที่ถือครอง
3. วาระที่ขอเสนอ
วัตถุประสงค
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด

หุน ณ วันที่
[ ] เพื่ออนุมัติ

[ ] เพื่อพิจารณา

[ ] เอกสารประกอบ
[ ] ไมมีเอกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนที่ตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่อง
4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก
[ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก
[ ] กรณี ผู ถื อ หุ น เป น บุ ค คลธรรมดา ต อ งแนบสํา เนาบั ต รประชาชน หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น
ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
[ ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณีเ ปน ชาวต า งประเทศ) ของกรรมการผูมีอํา นาจลงนามที่ไ ดล งชื่อ ใน
แบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. คํารับรอง
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบมานี้ ถูกตอง ครบถวน และยินยอมใหธนาคารเปดเผย
ขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได
ลงชื่อ
(

ผูถือหุน
)วันที่

หมายเหตุ
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562” และลงชื่อไวเปนหลักฐาน4 แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการ ประจํา ป 2562
1. ขอมูลทั่วไปของผูถือหุน
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื่นๆ)
ที่อยูปจจุบัน / ที่ติดตอได
เลขที่
หมูบาน / อาคาร
หมูที่
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ประเทศ
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
ที่อยูในตางประเทศ
(กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ)
2. จํานวนหุนที่ถือครอง
หุน ณ วันที่
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงคจะเสนอชื่อเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
4. เอกสารหลักฐานของผูถือหุนที่ตองแนบพรอมแบบขอเสนอบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก
[ ] หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ผูรับฝากทรัพยสิน หรือ สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก
[ ] กรณี ผู ถื อ หุ น เป น บุ ค คลธรรมดา ต อ งแนบสํา เนาบั ต รประชาชน หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น
ชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
[ ] กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อ หนั ง สื อ เดิน ทาง (กรณีเ ปน ชาวตา งประเทศ) ของกรรมการผูมีอํา นาจลงนามที่ ไ ดล งชื่ อ ใน
แบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. คํารับรอง
ขาพเจามีความประสงคขอเสนอบุคคลดังกลาวขางตน เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ธนาคาร
ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จํา กัด (มหาชน) โดยบุค คลดัง กลา วใหค วามยิ น ยอม และขอรั บ รองวา ขอ ความที่แ จง ไวใ น
“แบบแจงขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2562” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้ถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

ผูถือหุน
(

)

วันที่
หมายเหตุ
กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้ง5เปนกรรมการ ผูถือหุนทุกรายตองกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ประจําป 2562” และลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน

แบบแจงขอมูลบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562

สําหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ้ว

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ขอมูลสวนตัว
1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
(ชื่อสกุลเดิม
(ภาษาอังกฤษ)
(ชื่อสกุลเดิม
1.2 ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจําตัวประชาชน
[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย)
เลขที่
ออก ณ
วันที่หมดอายุ
(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)
1.3 วัน / เดือน / ปเกิด
อายุ
1.4 สัญชาติ
1.5 สถานภาพสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หยาราง
1.6 คูสมรสชื่อ
(ชื่อสกุลเดิม
1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อ - นามสกุล
วัน / เดือน / ปเกิด
อายุ (ป)
สถานที่ทํางาน

2. ที่อยูปจจุบัน
2.1 ที่อยู - สถานประกอบธุรกิจ
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่
หมูที่
หมูบาน / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
2.2 ที่อยู - ที่พํานักอาศัย
เลขที่
หมูที่
หมูบาน / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรศัพทมือถือ
อีเมล
2.3 ที่อยู - ในตางประเทศ
(กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูที่ติดตอไดในตางประเทศ)
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)
)

ป

)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ
3.1 คุณวุฒิทางการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

ปที่สําเร็จ

3.2 หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน / สถาบันการเงิน
ผูจัดหลักสูตร
ปที่เขารวม
ชื่อหลักสูตร

4. ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน
ประเภทธุรกิจ
ชื่อสถานที่ทํางาน

ตําแหนงงาน

ตั้งแต - ถึง
(เดือน / ป ถึง เดือน / ป)

5. หนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงงานปจจุบัน

6. การถือหุนในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
หุนสามัญ
หุน
คูสมรส ถือหุนสามัญ
หุน
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (1)
(2)
(3)
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(วันที่ไดรับการเสนอชื่อ)

ถือหุนสามัญ
ถือหุนสามัญ
ถือหุนสามัญ

หุน
หุน
หุน

7. ธุร กิจที่เ กี่ย วขอ งกับ ตนเอง คูส มรส และบุต รที่ยัง ไมบ รรลุนิติภ าวะ สํา หรับ ทุก บริษัท ที่เ ปนกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูมีอํานาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่มีการถือหุน
7.1 บริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ
ประเภทธุรกิจ
ตําแหนงงาน
ตั้งแตปถึงป
รอยละของ
ชื่อบริษัท
ในธุรกิจ
หุนที่ถือ
 กลุมธุรกิจที่ 1

 กลุมธุรกิจที่ 2

 กลุมธุรกิจที่ 3

7.2 บริษัทที่คูสมรสหรือบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะเกี่ยวของ
ประเภทธุรกิจ
ตําแหนงงาน
ชื่อบริษัท
ในธุรกิจ

ตั้งแต
ปถึงป

ความ
เกี่ยวของ

รอยละของ
หุนที่ถือ

หมายเหตุ (1) “กลุมธุรกิจ” หมายถึง
(1.1) กลุมของบริษัทที่ประกอบดวยบริษัทแม บริษัทลูก หรือบริษัทรวม
(1.2) กลุมบริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
(2) สําหรับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวของ
(2.1) ใหจัดกลุมตามนิยาม “กลุมธุรกิจ” ใน (1) ทั้งนี้ กรณีบริษัทที่มิใชกลุมธุรกิจ ใหถือวาแตละบริษัท
เปนหนึ่งในกลุมธุรกิจดวย
(2.2) กรณีมีตําแหนงงานในธุรกิจเปนประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร หรือกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม โปรดระบุใหชัดเจน
8. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหุโทษ)
สถานะ
คดี (แพง /
ขอหาหรือ
ทุนทรัพย
เลขที่
ผลคดี
ศาล
(โจทก / จําเลย / ผูรอง) อาญา / ลมละลาย)
ฐานความผิด
คดี
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9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ (ขอใดจัดหาไมได กรุณาระบุเหตุผล)
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
[ ] สําเนาทะเบียนบาน
[ ] หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
[ ] หลักฐานการแสดงการชําระภาษีเงินไดในปที่ผานมา
[ ] หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานปจจุบันหรือลาสุด (กรณีชาวตางประเทศใหใชแบบ Company
Testifying Form)
[ ] หนังสือตรวจคนเขาเมือง / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตางประเทศ)
[ ] หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ใหสินเชื่อ หรือจากบริษัทขอมูลเครดิต หรือ
จากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อรับรองวาไมเขาขายจัดชั้นเปนลูกหนี้ชั้นต่ํากวามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัย
จะสูญ หรือชั้นสูญ
สวนที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ขาพเจาทราบวา ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะตองพิจ ารณาคุณสมบัติและลัก ษณะต องหา มของ
กรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งขาพเจาทราบดีแลว และขาพเจาขอยืนยันวา
[ ] ขาพเจาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวของ
[ ] ขาพเจาเปนบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สวนที่ 3 คํายินยอมและคํารับรอง
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ
)
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ให เข ารับการพิจ ารณาเพื่ อดํารงตํา แหนงกรรมการธนาคาร ขอรับรองว ารายละเอียดในข อมูลข างตนและเอกสาร
ประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้ถูกตองครบถวนและเปนความจริงทุกประการ รวมทั้งยินยอมใหธนาคารเปดเผยขอมูลหรือ
เอกสารประกอบดังกลาวได

ลงชื่อ

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
(

)

วันที่
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