
การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบคุคล 
เพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
วตัถปุระสงค ์
ธนาคารใหค้วามส าคญักบัผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจและไดร้บัสทิธกิารปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั ธนาคารจงึ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีเ่หน็ว่าส าคญั และเป็นประโยชน์พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิาณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารก าหนด 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ 
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 (หา้) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
ธนาคาร 

1.2 ถอืหุน้อย่างต่อเนื่องนบัจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สบิสอง) เดอืน 

2. การพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีเสนอระบุรายละเอียดต่างๆ 
พรอ้มแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ดงัน้ี 

2.1 ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรื่อง 
2.2 จ านวนหุน้ทีถ่อืและหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ 
2.3 ระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ

คณะกรรมการ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล และประเดน็ทีต่อ้งพจิารณา เป็นตน้ 
2.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โปรดระบุประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารท างาน 

ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดข้องบุคคลทีเ่สนอ และหนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชื่อของบุคคลดงักล่าว 
2.5 ส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารจะตอ้งมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูล กฎหมาย และขอ้ก าหนดของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
1) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 68) 
2) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 (มาตรา 24) 
3) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 103) 
4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมภบิาลของสถาบนัการเงนิ 
5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ความเหน็ชอบ

การแต่งตัง้กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อี านาจในการจดัการ หรอืทีป่รกึษาของสถาบนัการเงนิ 
6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การให้สนิเชื่อ ท าธุรกรรมที่มลีกัษณะคล้าย

การใหส้นิเชื่อ หรอืประกนัหนี้แก่กรรมการ ผูม้อี านาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 
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7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ 23/2554 เรื่อง ลกัษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกจิตลาดทุน (ฉบบัที ่2) 

8) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบับุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน 

9) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 เรื่อง คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม
อย่างอื่นของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทหลกัทรพัย์ (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 87/2552 เรื่อง คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บรหิาร
ของผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ฉบบัประมวล) 

10) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 
(เฉพาะกรณีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการตรวจสอบ) 

11) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น 

12) ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 8/2553 เรื่อง การก าหนดลกัษณะ
ขาดความไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

13) หนังสอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคน
จะด ารงต าแหน่ง 

14) ขอ้บงัคบัและระเบยีบธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของธนาคาร 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจเุรือ่งดงัต่อไปน้ีในวาระการประชุม 

3.1 เรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกติของธนาคาร และผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบั
ความไม่ปกตขิองเรื่องทีก่ล่าวอา้ง 

3.2 เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีธ่นาคารจะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์
3.3 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 (สบิสอง) เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บัมติ

สนบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนาคารและขอ้เทจ็จรงิใน
ขณะทีน่ าเสนอครัง้ใหม่ไม่เปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัจากขอ้เทจ็จรงิทีน่ าเสนอครัง้ก่อน 

3.4 เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามขอ้ 1 หรอืใหข้อ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน 
ไม่เพยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

3.5 เรื่องทีข่ดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่ก ากบัดูแล 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัธนาคาร และจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิ 

3.6 เรื่องอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และธนาคารไดด้ าเนินการก าหนด
เป็นวาระการประชุมทุกครัง้ 

3.7 เรื่องทีธ่นาคารไดด้ าเนินการแลว้ 
3.8 เรื่องทีซ่ ้ากบัเรื่องทีไ่ดเ้คยเสนอมาก่อนหน้านี้แลว้ 
3.9 เรื่องอื่นใดทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

4.1 เลขานุการบรษิทัเป็นผูก้ลัน่กรองในเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑแ์ละตามขอ้กฎหมายของ
ทางการทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 หากผู้ถอืหุน้มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑด์งักล่าว จะน าเสนอต่อคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการก ากบัดูแลกจิการ ดูแลใหเ้ป็นผู้พจิารณาเรื่องระเบยีบวาระการประชุม และคุณสมบตัผิู้ทีถู่ก
เสนอชื่อเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

4.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการเหน็ชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถื อหุ ้น 
กรณีไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูอื่น 

4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพจิารณาให้ทราบ ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2559 โดยเรื่องที่ผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2559 ต่อไป 

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอช่ือบุคคล 

ผู้ถือหุ้นต้องจัดท าหนังสือแจ้งความจ านงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559” หรอื “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจ าปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รบั
การเสนอชื่อกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
สมบรูณ์ และน าสง่มายงัธนาคารอย่างไม่เป็นทางการไดต้ัง้แต่บดัน้ีจนถงึวนัที ่31 มกราคม 2559 ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ shareholder.services1@cimbthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 หรือ
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ ดงันี้ 
 

 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โทรศพัท ์0-2638-8274 และ 0-2638-8287 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานุการบรษิทั 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชัน้ 21 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพนิี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้า เป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผูถ้ือหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อื่นๆ)             
ทีอ่ยู่ปจัจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้
เลขที ่  หมู่บา้น / อาคาร   
หมู่ที ่  ตรอก / ซอย   
ถนน    ต าบล / แขวง   
อ าเภอ / เขต   จงัหวดั   
รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   
โทรศพัท ์  โทรสาร   
อเีมล ์    
ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
  

2. จ านวนหุ้นท่ีถือครอง   หุน้ ณ วนัที ่  
3. วาระท่ีขอเสนอ   

วตัถุประสงค ์ [  ] เพื่อทราบ  [  ] เพื่ออนุมตั ิ [  ] เพื่อพจิารณา 
รายละเอยีด   
  
  
 [  ] เอกสารประกอบ  [  ] ไม่มเีอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลกัฐานของผูถ้ือหุ้นท่ีต้องแนบพรอ้มแบบขอเสนอเรือ่ง 
4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

[   ] หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
[   ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
[   ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ม ีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. ค ารบัรอง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานทีแ่นบมานี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 

ลงชื่อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( ) 
วนัที ่   

หมายเหตุ 
กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นระเบยีบวาระ

การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจ าปี 2559 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผูถ้ือหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อื่นๆ)             
ทีอ่ยู่ปจัจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้
เลขที ่  หมู่บา้น / อาคาร   
หมู่ที ่  ตรอก / ซอย   
ถนน    ต าบล / แขวง   
อ าเภอ / เขต   จงัหวดั   
รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   
โทรศพัท ์  โทรสาร   
อเีมล ์    
ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
  

2. จ านวนหุ้นท่ีถือครอง   หุน้ ณ วนัที ่  
3. รายช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

  
4. เอกสารหลกัฐานของผูถ้ือหุ้นท่ีต้องแนบพรอ้มแบบขอเสนอบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 
[   ] หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื ส าเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
[   ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
[   ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ม ีอ านาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน
แบบขอเสนอนี้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5. ค ารบัรอง 
ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอบุคคลดงักล่าวขา้งต้น เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ธนาคาร 

ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอม และขอรบัรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน  
“แบบแจง้ขอ้มลูบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2559” และเอกสารประกอบทีย่ื่นมาพรอ้มนี้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( ) 
วนัที ่   

 

หมายเหตุ 
กรณผีูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล

เพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ประจ าปี 2559” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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แบบแจ้งข้อมูลบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลส่วนตวั 

1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   (ชื่อสกุลเดมิ  ) 

 (ภาษาองักฤษ)   (ชื่อสกุลเดมิ  ) 

1.2 ประเภทบตัร 

[   ] บตัรประจ าตวัประชาชน 
[   ] หนงัสอืเดนิทาง (เฉพาะบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย) 

เลขที ่  ออก ณ    วนัทีห่มดอายุ   

(โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง) 

1.3 วนั / เดอืน / ปีเกดิ   อายุ   ปี 

1.4 สญัชาต ิ  
1.5 สถานภาพสมรส  [  ] โสด  [  ] สมรส  [  ] หย่ารา้ง 

1.6 คู่สมรสชื่อ   (ชื่อสกุลเดมิ  ) 

1.7 รายละเอยีดเกีย่วกบับุตร 

ชื่อ - นามสกุล  วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อายุ (ปี)  สถานทีท่ างาน 
       

       

       

2. ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

2.1 ทีอ่ยู่ - สถานประกอบธุรกจิ 

ชื่อสถานประกอบธุรกจิ   

เลขที ่  หมู่ที ่  หมู่บา้น / อาคาร   

ตรอก / ซอย   ถนน   ต าบล / แขวง   
อ าเภอ / เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์  โทรสาร   อเีมล ์  

2.2 ทีอ่ยู่ - ทีพ่ านกัอาศยั 

เลขที ่  หมู่ที ่  หมู่บา้น / อาคาร   

ตรอก / ซอย   ถนน   ต าบล / แขวง   
อ าเภอ / เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์  โทรศพัทม์อืถอื   อเีมล ์  

2.3 ทีอ่ยู่ - ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

  

ส าหรบัตดิรปูส ี
ขนาด 2 นิ้ว 
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3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
3.1 คุณวุฒทิางการศกึษา  

ชื่อสถาบนัการศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา  ชื่อคุณวุฒแิละสาขาวชิาเอก  ปีทีส่ าเรจ็ 
     
     
     
     

3.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน / สถาบนัการเงนิ 
ชื่อหลกัสตูร  ผูจ้ดัหลกัสตูร  ปีทีเ่ขา้ร่วม 

     
     
     
     

4. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจบุนั 
ชื่อสถานทีท่ างาน  ประเภทธุรกจิ  ต าแหน่งงาน  ตัง้แต่ - ถงึ 

(เดอืน / ปี ถงึ เดอืน / ปี) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5. หน้าท่ีความรบัผิดชอบในต าแหน่งงานปัจจบุนั 
  
  
  
  

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี   (วนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ) 
 หุน้สามญั   หุน้ 
 คู่สมรส ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  (1)   ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
  (2)   ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
  (3)   ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

2 
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7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส าหรบัทุกบริษทัที่เป็นกรรมการ 
ผู้จดัการ หรือผูมี้อ านาจในการจดัการ และทุกบริษทัท่ีมีการถือหุ้น 
7.1 บรษิทัทีต่นเองเกีย่วขอ้ง 

ชื่อบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ต าแหน่งงาน
ในธุรกจิ 

 ตัง้แต่ปีถงึปี  รอ้ยละของ
หุน้ทีถ่อื 

 กลุ่มธุรกจิที ่1         

         
         
         

 กลุ่มธุรกจิที ่2         

         
         
         

 กลุ่มธุรกจิที ่3         

         
         
         

7.2 บรษิทัทีคู่่สมรสหรอืบุตรยงัไม่บรรลุนิตภิาวะเกีย่วขอ้ง 
ชื่อบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ต าแหน่งงาน

ในธุรกจิ 
 ตัง้แต่ 

ปีถงึปี 
 ความ

เกีย่วขอ้ง 
 รอ้ยละของ

หุน้ทีถ่อื 
           
           
           

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกจิ” หมายถงึ 
  (1.1) กลุ่มของบรษิทัทีป่ระกอบดว้ยบรษิทัแม่ บรษิทัลกู หรอืบรษิทัร่วม 
  (1.2) กลุ่มบรษิทัทีอ่ยู่ภายใตอ้ านาจควบคุมกจิการของบุคคลเดยีวกนั 
 (2) ส าหรบับรษิทัทีต่นเองเกีย่วขอ้ง 
  (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกจิ” ใน (1) ทัง้นี้ กรณีบรษิทัทีม่ใิช่กลุ่มธุรกจิ ใหถ้อืว่าแต่ละบรษิทั

เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกจิดว้ย 
  (2.2) กรณีมีต าแหน่งงานในธุรกจิเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ

ผูม้อี านาจลงนาม โปรดระบุใหช้ดัเจน 
8. ประวติัการฟ้องรอ้งหรอืถกูฟ้องรอ้งด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 

ศาล  สถานะ  คด ี(แพ่ง /   ขอ้หาหรอื  ทุนทรพัย ์  เลขที ่  ผลคด ี
 (โจทก ์/ จ าเลย / ผูร้อ้ง) อาญา / ลม้ละลาย)  ฐานความผดิ    คด ี   
             
             
             

3 
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9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรบัรองโดยบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไม่ได้ กรณุาระบุเหตผุล) 
[   ] ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
[   ] ส าเนาทะเบยีนบา้น 
[   ] หลกัฐานแสดงคุณวุฒทิางการศกึษา 
[   ] หลกัฐานการแสดงการช าระภาษเีงนิไดใ้นปีทีผ่่านมา 
[   ] หนังสอืรบัรองการท างานจากสถานที่ท างานปจัจุบนัหรอืล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศใหใ้ช้แบบ Company 

Testifying Form) 
[   ] หนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง / ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
[   ] หนังสอืรบัรองหรอืเอกสารอื่นใดจากสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัทีใ่หส้นิเชื่อ หรอืจากบรษิทัขอ้มูลเครดติ หรอื

จากหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรบัรองว่าไม่เขา้ขา่ยจดัชัน้เป็นลกูหนี้ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยั
จะสญู หรอืชัน้สญู 

 
ส่วนท่ี 2  คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม 

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ขา้พเจา้ทราบดแีลว้ และขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า 
[   ]  ขา้พเจ้าเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

[   ]  ขา้พเจา้เป็นบุคคลทีข่าดคุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

   
   
   
   
   
 
ส่วนท่ี 3  ค ายินยอมและค ารบัรอง 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ  )   บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ
ให้เข้ารบัการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรบัรองว่ารายละเอียดในข้อมูลข้างต้นและเอกสาร
ประกอบทีย่ื่นมาพรอ้มนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจรงิทุกประการ รวมทัง้ยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลหรอื
เอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 

ลงชื่อ   บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
 ( ) 
วนัที ่   
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