การให้สิทธิผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคล
เพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
วัตถุประสงค์
ธนาคารให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นมันใจและได้ รับสิทธิการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถอื หุ้นเสนอเรืองทีเห็นว่าสําคัญ และเป็ นประโยชน์พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชือ
บุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือเข้ ารับการเลือกตั0งเป็ นกรรมการธนาคารล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถอื หุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระ และบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการธนาคาร
+. ผูถ้ อื หุน้ ทีมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
เลือกตังเป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดงั นี
1.1 เป็ นผู้ถอื หุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั0งหมดของธนาคาร
1.4 ถือหุ้นอย่างต่อเนืองนับจากวันทีถือหุ้นจนถึงวันทีเสนอเรืองเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 14 เดือน
.. การพิจารณาเรืองทีผูถ้ อื หุน้ เสนอ ธนาคารขอให้ผูถ้ อื หุน้ ทีเสนอเรืองระบุรายละเอียดต่างๆ เพือเป็ นประโยชน์ในการ
พิจารณาดังนี
4.1 ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถอื หุ้นทีเสนอเรือง
4.4 จํานวนหุ้นทีถือและหลักฐานแสดงการถือหุ้น
4.8 ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรืองทีเสนอพร้ อมข้ อมูลอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ เช่น ข้ อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นทีต้ องพิจารณา เป็ นต้ น
4.: กรณีทเป็
ี นการเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการเลือกตั0งเป็ นกรรมการธนาคาร โปรดระบุประวัตสิ ว่ นตัว
ประวัตกิ ารทํางานทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้ ของบุคคลทีเสนอ และหนังสือยินยอมให้ เสนอชือของบุคคล
ดังกล่าว
4.3 สําหรับบุคคลทีได้ รับเสนอชือเพือเข้ ารับการเลือกตั0งเป็ นกรรมการของธนาคารจะต้ องมีคุณสมบัติ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล และกฎหมายทีเกียวข้ องดังนี0
1) คุณสมบัตกิ รรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.4383 (มาตรา @A)
4) คุณสมบัตกิ รรมการตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.4331 (มาตรา 4:)
8) คุณสมบัตกิ รรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.4383 (มาตรา 1B8)
:) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 18/4334 เรือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส.18/433: เรืองหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
การแต่งตั0งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มอี าํ นาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน
@) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ/น/ข. 8E/4338 เรือง ลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที 48/433: เรือง ลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน (ฉบับที 4)
E) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ/น/ข. 3A/4334 เรือง คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามอย่างอืน
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
ทธ/น/ข. AE/4334 เรือง คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื0อขายล่วงหน้ า (ฉบับประมวล)

A) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 4A/4331 เรือง การขออนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่
(เฉพาะกรณีทเป็
ี นกรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
H) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. A/4338 เรือง การกําหนดลักษณะขาด
ความไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรืองดังต่อไปนีในวาระการประชุม
8.1 เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผู้ถอื หุ้นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั ควร สงสัย เกียวกั บ ความ
ไม่ปกติของเรืองทีกล่าวอ้ าง
8.4 เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีธนาคารจะดําเนินการให้ เกิดผลตามทีประสงค์
8.8 เรืองทีผู้ถอื หุ้นได้ เคยเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาในรอบ 14 เดือนทีผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
เสียงทีน้ อยกว่าร้ อยละ 1B ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั0งหมดของธนาคารและข้ อเท็จจริงในขณะทีนําเสนอครั0งใหม่ไม่
เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากข้ อเท็จจริงทีนําเสนอครั0งก่อน
8.: เรืองทีขัดต่อกฎหมาย ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที กํากับดูแลการ
ดําเนินงานของธนาคาร
8.3 เรืองอืนใดทีคณะกรรมการกํา กับตลาดทุนประกาศกําหนด
5. ขันตอนการพิจารณา
:.1 เลขานุการบริษัทเป็ นผู้กลันกรองในเรืองทีผู้ถอื หุ้นเสนอ โดยพิจาณาจากหลักเกณฑ์และตามข้ อกฎหมายของทางการ
ทีเกียวข้ อง
:.4 หากผู้ถอื หุ้นมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการกําหนด ค่ า ตอบแทน สรรหา
และการกํากับดูแลกิจการ ดูแลให้ เป็ นผู้พิจารณาเรืองระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัติผ้ ูทถูี กเสนอชือเพือเข้ า
รับการเลือกตั0งเป็ นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
:.8 หากเรืองใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มในหนัง สือเชิญ ประชุ มผู้ถือหุ้ น
กรณีไม่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจ้ งให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบพร้ อมชี0แจงเหตุผ ลในทีประชุ ม ผู้
ถือหุ้ น และ/หรือ ผ่ านช่ องทางการเผยแพร่ ข้อ มูล อืน
6. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคล
ผู้ถอื หุ้นต้ องจัดทําหนังสือแจ้ งความจํานงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ หรือ แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ” และนําส่งมายัง
ธนาคารอย่างไม่เป็ นทางการได้ ต0งั แต่บดั นี0จนถึงวันที 81 ธันวาคม 433@ ผ่านทาง E-mail address:
shareholder.services1@cimbthai.com หรือ ทางโทรสาร หมายเลข B-4@3E-8BA4 หรือทางจดหมายตามทีอยู่ดงั นี0
งานเลขานุการบริษัท
สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั0น 41
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที :: ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1B88B
สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทร. B-4@8A-A4A8, B-4@8A-A4AE

แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี $%%&
. ข้ อมูลทัวไปของผู้ถอื หุ้น
ชือ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อืนๆ):
ทีอยู่ปัจจุบนั / ทีติดต่อได้
เลขที
หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่ที
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ทีอยู่ในต่างประเทศ

(กรณีบุคคลทีมิได้ มสี ญ
ั ชาติไทยให้ ระบุทอยู
ี ่ทติี ดต่อได้ ในต่างประเทศ)

7. จํานวนหุ้นทีถือ :

หุ้น

8. วาระทีขอเสนอ :
วัตถุประสงค์:

[ ] เพือทราบ

[ ] เพืออนุมตั ิ

[ ] มีเอกสารประกอบ

[ ] ไม่มเี อกสารประกอบ

[ ] เพือพิจารณา

รายละเอียด:

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานทีแนบมานี: ถูกต้ องครบถ้ วนและยินยอมให้ ธนาคารเปิ ดเผยข้ อมูล
หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชือ

ผู้ถอื หุ้น
(

)

วันที
หมายเหตุ
. หลักฐานทีผู้ถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรือง
. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ หรือ สําเนาใบหุ้นทีลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
.7 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง สําหรับกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ให้ แนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือชือในแบบขอเสนอ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
7. กรณีผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 7>>?” และลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
. ข้ อมูลทัวไปของผู้ถอื หุ้น
ชือ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อืนๆ):
ทีอยู่ปัจจุบนั / ทีติดต่อได้
เลขที
หมู่บ้าน / อาคาร
หมู่ที
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
ทีอยู่ในต่างประเทศ

(กรณีบุคคลทีมิได้ มสี ญ
ั ชาติไทยให้ ระบุทอยู
ี ่ทติี ดต่อได้ ในต่างประเทศ)

7. จํานวนหุ้นทีถือ :

หุ้น

8. รายชือบุคคลทีประสงค์จะเสนอชือเพือพิจารณาเข้ ารับการเลือกตั9งเป็ นกรรมการ:
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น เข้ ารับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความยินยอมและรับรองว่าข้ อความทีแจ้ งไว้ ใน ”แบบแจ้ งข้ อมูลบุคคลทีได้ รับการ
เสนอชือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการ” และเอกสารประกอบทียืนมาพร้ อมนี9ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ

ผู้ถอื หุ้น
(

)

วันที
หมายเหตุ
. หลักฐานทีผู้ถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรือง
. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ หรือ สําเนาใบหุ้นทีลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
.7 หลักฐานแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง สําหรับกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ให้ แนบสําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามทีได้ ลงลายมือชือในแบบขอเสนอ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
7. กรณีผ้ ูถือหุ้ นหลายรายรวมกันเสนอชื อบุคคลเพื อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้ นทุกรายต้ องกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื อรับการ
พิจารณาเลือกตั9งเป็ นกรรมการ” และลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

แบบแจ้งข้อมูลบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้

ส่วนที + : ข้อมูลทัวไป
. ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)

(ชือสกุลเดิม)

(ภาษาอังกฤษ)
. ประเภทบัตร

[ ] บัตรประจําตัวประชาชน
[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีมิได้ มีสญ
ั ชาติไทย)
เลขทีบัตร :
ออกที

วันทีหมดอายุ:

(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง)
./ วัน/เดือน/ปี เกิด
.1 สัญชาติ

อายุ

.2 สถานภาพการสมรส
.5 คู่สมรสชือ
.7 บุตร

[ ] โสด

[ ] สมรส

ปี

[ ] หย่าร้ าง

(ชือสกุลเดิม)
คน คือ

ชือ
ชือ
ชือ

อายุ
อายุ
อายุ

. ทีอยู่ปัจจุบนั
. ทีอยู่ - สถานประกอบธุรกิจ
ชือ
เลขที
ตรอก / ซอย
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
. ทีอยู่ - ทีพํานักอาศัย
เลขที
ตรอก / ซอย
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
โทรศัพท์
โทรสาร
./ ทีอยู่ในต่างประเทศ

ปี ทีทํางาน
ปี ทีทํางาน
ปี ทีทํางาน

ถนน
จังหวัด
Email
ถนน
จังหวัด
Email

(กรณีบุคคลทีมิได้ มสี ญ
ั ชาติไทยให้ ระบุทอยู
ี ่ทติี ดต่อได้ ในต่างประเทศ)

ติดรูปสี
ขนาด นิ?ว

/. คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
/. คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
ชือสถาบันทีสําเร็จการศึกษา

ชือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก

/. หลักสูตรการฝึ กอบรมหรือสัมมนาทีเกียวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ชือหลักสูตร
ผู้จัดทําหลักสูตร

1. ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจุบนั
ชือสถานทีทํางาน

ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่งงาน

ปี ทีสําเร็จ

ปี ทีเข้ าร่วม

ตั?งแต่-ถึง
(เดือน/ปี ถึง เดือน/ปี )

2. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที
หุ้นสามัญ

หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ

หุ้น

(วันทีได้ รับการเสนอชือ)

บุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( )

ถือหุ้น สามัญ

หุ้น

( )

ถือหุ้น สามัญ

หุ้น

(/)

ถือหุ้น สามัญ

หุ้น
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6. ประวัตกิ ารฟ้ องร้ องหรือถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดี (เว้ นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล

สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
(โจทก์/จําเลย/ผู้ร้อง) ล้ มละลาย)

ข้ อหาหรือ
ฐานความผิด

ทุนทรัพย์

ผลคดี

ส่วนที 2: คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้ าพเจ้ าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้ องพิจารณาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามกฎหมายที
เกียวข้ องซึงข้ าพเจ้ าทราบดีแล้ ว ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า
[ ] ข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2/2, พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 22 , พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2/2 ซึง
รวมถึงประกาศทีเกียวข้ อง

[ ] ข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลทีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายว่ าด้ วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2/2, พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 22 , พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2/2 ซึง
รวมถึงประกาศทีเกียวข้ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี?

ส่วนที 3: คํายินยอมและคํารับรอง
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/
)
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้
เข้ ารับการพิจารณาเพือดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรับรองว่ารายละเอียดในข้ อมูลข้ างต้ นนี?ถูกต้ องครบถ้ วน และ
เอกสารประกอบทียืนมาพร้ อมนี?ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ

บุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
(

)

วันที
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