
 

การใหสิ้ทธิผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระและเสนอบุคคล 

เพื�อเขา้รบัการเลือกตั งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

วตัถุประสงค ์

ธนาคารให้ความสาํคัญกบัผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื�อให้ผู้ถือหุ้นมั�นใจและได้รับสทิธกิารปฏบิัติอย่างเท่าเทยีมกนั  ธนาคารได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอเรื�องที�เหน็ว่าสาํคญั และเป็นประโยชน์พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื�อ
บุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื�อเข้ารับการเลือกตั0งเป็นกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น  

 

หลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระ และบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลือกตั งเป็นกรรมการธนาคาร  
 

+.   ผูถ้อืหุน้ที�มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการ  

     เลือกตั งเป็นกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัดงันี   
1.1 เป็นผู้ถอืหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั0งหมดของธนาคาร   

 1.4 ถอืหุ้นอย่างต่อเนื�องนับจากวันที�ถอืหุ้นจนถงึวันที�เสนอเรื�องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 เดอืน 
 

.. การพจิารณาเรื�องที�ผูถ้อืหุน้เสนอ ธนาคารขอใหผู้ถ้อืหุน้ที�เสนอเรื�องระบุรายละเอียดต่างๆ เพื�อเป็นประโยชนใ์นการ 

  พจิารณาดงันี  
4.1 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผู้ถอืหุ้นที�เสนอเรื�อง 
4.4 จาํนวนหุ้นที�ถอืและหลักฐานแสดงการถอืหุ้น 
4.8  ระบุวัตถุประสงค ์และรายละเอยีดของเรื�องที�เสนอพร้อมข้อมูลอื�นๆ ที�เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ   
         คณะกรรมการ เช่น ข้อเทจ็จริง เหตผุล และประเดน็ที�ต้องพิจารณา เป็นต้น 

 4.: กรณทีี�เป็นการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั0งเป็นกรรมการธนาคาร โปรดระบุประวัตส่ิวนตวั    

ประวัตกิารทาํงานที�อยู่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิต่อได้ของบุคคลที�เสนอ และหนังสอืยินยอมให้เสนอชื�อของบุคคล
ดงักล่าว  

 4.3 สาํหรับบุคคลที�ได้รับเสนอชื�อเพื�อเข้ารับการเลือกตั0งเป็นกรรมการของธนาคารจะต้องมคุีณสมบตั ิ

  ครบถ้วนตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดูแล และกฎหมายที�เกี�ยวข้องดงันี0   
1) คุณสมบตักิรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.4383 (มาตรา @A)  
4) คุณสมบตักิรรมการตาม พ.ร.บ. ธรุกจิสถาบนัการเงิน พ.ศ.4331 (มาตรา 4:) 
8) คุณสมบตักิรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.4383 (มาตรา 1B8) 

:) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 18/4334 เรื�อง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน 

3) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส.18/433:  เรื�องหลักเกณฑก์ารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 การแต่งตั0งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มอีาํนาจในการจัดการ หรือที�ปรึกษาของสถาบนัการเงิน  
@) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทธ/น/ข. 8E/4338 เรื�อง ลักษณะต้องห้ามของ บุคคลากรในธรุกจิ 

 ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� 48/433: เรื�อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธรุกจิ
 ตลาดทุน (ฉบบัที� 4) 

E) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทธ/น/ข. 3A/4334  เรื�อง คุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามอย่างอื�น
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบบัประมวล)และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� 
ทธ/น/ข. AE/4334  เรื�อง คุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธรุกจิ
สญัญาซื0อขายล่วงหน้า (ฉบบัประมวล)  



 

 � 

A) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 4A/4331 เรื�อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นทอีอกใหม่ 
(เฉพาะกรณทีี�เป็นกรมการอสิระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ) 

H) ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที� กจ. A/4338 เรื�อง การกาํหนดลักษณะขาด
ความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  

 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื�องดงัต่อไปนี ในวาระการประชมุ 

8.1 เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธรุกจิปกตขิองธนาคาร และผู้ถอืหุ้นไม่ได้แสดงให้เหน็ถงึเหตอุนัควร สงสัยเกี�ยวกับความ
ไม่ปกตขิองเรื�องที�กล่าวอ้าง 

8.4 เรื�องที�อยู่นอกเหนืออาํนาจที�ธนาคารจะดาํเนินการให้เกดิผลตามที�ประสงค ์
8.8 เรื�องที�ผู้ถอืหุ้นได้เคยเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณาในรอบ 14 เดือนที�ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วย

เสยีงที�น้อยกว่าร้อยละ 1B ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั0งหมดของธนาคารและข้อเทจ็จริงในขณะที�นาํเสนอครั0งใหม่ไม่
เปลี�ยนแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญัจากข้อเทจ็จริงที�นาํเสนอครั0งก่อน 

8.: เรื�องที�ขดัต่อกฎหมาย ข้อบงัคบั กฎและระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที� กาํกบัดูแลการ
ดาํเนนิงานของธนาคาร  

8.3 เรื�องอื�นใดที�คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

5.  ขั นตอนการพจิารณา  

:.1  เลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั�นกรองในเรื�องที�ผู้ถอืหุ้นเสนอ โดยพิจาณาจากหลักเกณฑแ์ละตามข้อกฎหมายของทางการ
ที�เกี�ยวข้อง  

:.4 หากผู้ถอืหุ้นมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามหลักเกณฑด์งักล่าว จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการกาํหนด ค่าตอบแทน สรรหา
และการกาํกบัดูแลกจิการ ดูแลให้เป็นผู้พิจารณาเรื�องระเบยีบวาระการประชุม และคุณสมบัติผู้ที�ถูกเสนอชื�อเพื�อเข้า
รับการเลือกตั0งเป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

:.8   หากเรื�องใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น  
  กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถอืหุ้น ทราบพร้อมชี0 แจงเหตุผลในที�ประชุมผู้
  ถือหุ้น และ/หรือ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื�น 

 

6.  วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื�อบุคคล  

ผู้ถอืหุ้นต้องจัดทาํหนังสอืแจ้งความจาํนงและกรอกรายละเอยีดใน  “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเขา้เป็นระเบียบวาระ
การประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ หรือ แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลือกตั งเป็นกรรมการ”   และนาํส่งมายัง

ธนาคารอย่างไม่เป็นทางการได้ตั0งแต่บดันี0 จนถงึวนัที� 81 ธนัวาคม 433@ ผ่านทาง E-mail address: 

shareholder.services1@cimbthai.com  หรือ ทางโทรสาร หมายเลข B-4@3E-8BA4 หรือทางจดหมายตามที�อยู่ดงันี0   
 

 

 

 

 

 

 

สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

โทร. B-4@8A-A4A8, B-4@8A-A4AE 

งานเลขานุการบริษัท 

สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั0น 41 

ธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน)  

เลขที� :: ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

 กรงุเทพมหานคร 1B88B 



 
แบบขอเสนอเรื
องเพื
อบรรจุเขา้เป็นระเบียบวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี $%%& 

 

�. ข้อมูลทั�วไปของผู้ถอืหุ้น 

ชื�อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื�นๆ):         
ที�อยู่ปัจจุบนั / ที�ตดิต่อได้   

เลขที�  หมู่บ้าน / อาคาร       

หมู่ที�  ตรอก / ซอย       

ถนน   ตาํบล / แขวง       

อาํเภอ / เขต    จังหวัด        

รหัสไปรษณย์ี    ประเทศ         

โทรศัพท ์  โทรสาร        

E-mail           

ที�อยู่ในต่างประเทศ  (กรณบุีคคลที�มไิด้มสีญัชาตไิทยให้ระบุที�อยู่ที�ตดิต่อได้ในต่างประเทศ)  

          

7. จาํนวนหุ้นที�ถอื :   หุ้น 

8. วาระที�ขอเสนอ :     

 วัตถุประสงค:์ [ ] เพื�อทราบ [ ] เพื�ออนุมตั ิ [  ] เพื�อพิจารณา 

 รายละเอยีด:         

        

          

  [ ] มเีอกสารประกอบ [ ] ไม่มเีอกสารประกอบ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที�แนบมานี:   ถูกต้องครบถ้วนและยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล
หรือเอกสารหลักฐานดงักล่าวได้ 

ลงชื�อ   ผู้ถอืหุ้น 

( ) 

วันที�   

หมายเหตุ 

     �. หลักฐานที�ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื�อง 

      �.�   หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื�นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์  
  (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือ สาํเนาใบหุ้นที�ลงนามรับรอง 
  สาํเนาถูกต้อง 

 �.7 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ หนังสอืเดินทาง  
  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง สาํหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสาํเนาหนังสอื 
  รับรองนิติบุคคลและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี 
  อาํนาจลงนามที�ได้ลงลายมือชื�อในแบบขอเสนอ  พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง  

7. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระในการประชุม

 สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 7>>?” และลงชื�อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 



 

แบบขอเสนอบุคคลเพือเขา้รบัการเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

 

�. ข้อมูลทั�วไปของผู้ถอืหุ้น 

ชื�อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษัท / อื�นๆ):         
ที�อยู่ปัจจุบนั / ที�ตดิต่อได้   

เลขที�  หมู่บ้าน / อาคาร       

หมู่ที�  ตรอก / ซอย       

ถนน   ตาํบล / แขวง       

อาํเภอ / เขต    จังหวัด        

รหัสไปรษณย์ี    ประเทศ         

โทรศัพท ์  โทรสาร        

E-mail           

ที�อยู่ในต่างประเทศ  (กรณบุีคคลที�มไิด้มสีญัชาตไิทยให้ระบุที�อยู่ที�ตดิต่อได้ในต่างประเทศ)  

          

7. จาํนวนหุ้นที�ถอื :   หุ้น 

8. รายชื�อบุคคลที�ประสงคจ์ะเสนอชื�อเพื�อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั9งเป็นกรรมการ: 

    

 ข้าพเจ้ามคีวามประสงคข์อเสนอบุคคลดงักล่าวข้างต้น เข้ารับการพิจารณาเลือกตั9งเป็นกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอม็บ ี
ไทย จาํกดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที�แจ้งไว้ใน ”แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที�ได้รับการ

เสนอชื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั9งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี9 ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื�อ   ผู้ถอืหุ้น 

( ) 

วันที�   

 

หมายเหตุ 

     �. หลักฐานที�ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื�อง 

      �.�   หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื�นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์  
  (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ หรือ สาํเนาใบหุ้นที�ลงนามรับรอง 
  สาํเนาถูกต้อง 

 �.7 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ หนังสอืเดินทาง  
  (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง สาํหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสาํเนาหนังสอื 
  รับรองนิติบุคคลและสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี 
  อาํนาจลงนามที�ได้ลงลายมือชื�อในแบบขอเสนอ พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง  

7. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื�อรับการ

 พิจารณาเลือกตั9งเป็นกรรมการ” และลงชื�อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกนั 



 
แบบแจง้ขอ้มูลบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเขา้รบัการพจิารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ 

ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้  
 

 

ส่วนที� + :  ขอ้มูลทั �วไป 

�.� ชื�อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   (ชื�อสกุลเดมิ)      

                       (ภาษาองักฤษ)         

�.� ประเภทบตัร 

[  ] บัตรประจาํตัวประชาชน 

[  ] หนังสอืเดินทาง (เฉพาะบุคคลที�มิได้มีสญัชาติไทย) 

เลขที�บัตร :     ออกที�     วันที�หมดอายุ:    

  (โปรดแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนังสอืเดินทาง) 

�./ วัน/เดอืน/ปีเกดิ   อายุ    ปี 

�.1 สญัชาต ิ  

�.2 สถานภาพการสมรส    [  ] โสด [  ] สมรส [  ] หย่าร้าง 

�.5 คู่สมรสชื�อ   (ชื�อสกุลเดมิ)       

�.7 บุตร   คน คอื 

 ชื�อ   อายุ  ปี ที�ทาํงาน      

ชื�อ   อายุ  ปี ที�ทาํงาน      

ชื�อ   อายุ  ปี ที�ทาํงาน      

 

�. ที�อยู่ปัจจุบนั  

�.� ที�อยู่ - สถานประกอบธรุกจิ 

 ชื�อ        

 เลขที�   ตรอก / ซอย   ถนน       

 ตาํบล / แขวง   อาํเภอ / เขต  จังหวัด      

 โทรศัพท ์ โทรสาร      Email      

�.� ที�อยู่ - ที�พาํนักอาศัย 

 เลขที�    ตรอก / ซอย   ถนน       

 ตาํบล / แขวง   อาํเภอ / เขต   จังหวัด     

 โทรศัพท ์ โทรสาร      Email      

�./  ที�อยู่ในต่างประเทศ             (กรณบุีคคลที�มไิด้มสีญัชาตไิทยให้ระบุที�อยู่ที�ตดิต่อได้ในต่างประเทศ)  

          

 

 

ตดิรปูส ี

ขนาด � นิ? ว 
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/. คุณสมบตัติามวิชาชีพ   

/.� คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 

ชื�อสถาบนัที�สาํเรจ็การศึกษา ชื�อคุณวุฒิและสาขาวชิาเอก ปีที�สาํเรจ็ 

           

          

          

          

 

/.� หลักสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที�เกี�ยวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

ชื�อหลักสตูร ผู้จัดทาํหลักสตูร ปีที�เข้าร่วม 

          

          

          

          

 

1. ประสบการณก์ารทาํงานจนถงึปัจจุบนั 

ชื�อสถานที�ทาํงาน ประเภทธรุกจิ ตาํแหน่งงาน ตั?งแต่-ถงึ  

   (เดอืน/ปี ถงึ เดอืน/ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การถอืหุ้นในธนาคาร ซีไอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วันที�     (วันที�ได้รับการเสนอชื�อ) 

  หุ้นสามญั      หุ้น 

  คู่สมรส ถอืหุ้นสามญั     หุ้น 

  บุตรที�ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ  (�)      ถอืหุ้น สามญั      หุ้น 

    (�)       ถอืหุ้น สามญั      หุ้น 

    (/)      ถอืหุ้น สามญั      หุ้น 
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6. ประวัตกิารฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคด ี(เว้นแต่ความผดิลหุโทษ) 

ศาล สถานะ คด ี(แพ่ง/อาญา ข้อหาหรือ ทุนทรัพย์    ผลคด ี
  (โจทก/์จาํเลย/ผู้ร้อง)      ล้มละลาย)     ฐานความผดิ 

 

 

 

ส่วนที� 2: คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม 

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบตัแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามกฎหมายที�
เกี�ยวข้องซึ�งข้าพเจ้าทราบดแีล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า 

[  ]   ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ.�2/2, พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. �22�, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. �2/2 ซึ�ง
รวมถงึประกาศที�เกี�ยวข้อง 
 

[  ]   ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที�ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที�กาํหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.บริษัทมหาชน

จาํกัด พ.ศ.�2/2, พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. �22�, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. �2/2 ซึ�ง
รวมถงึประกาศที�เกี�ยวข้อง   โดยมรีายละเอยีด ดงันี?  
              

              

              

              

              

 

ส่วนที� 3: คํายินยอมและคํารบัรอง 

  ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว/   )      บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้
เข้ารับการพิจารณาเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการธนาคาร  ขอรับรองว่ารายละเอยีดในข้อมูลข้างต้นนี? ถูกต้องครบถ้วน  และ
เอกสารประกอบที�ยื�นมาพร้อมนี? ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

  

 

ลงชื�อ  บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 

   (  ) 

วันที�   


