
การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบคุคล 
เพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

 
วตัถปุระสงค ์
ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจและไดร้บัสทิธกิารปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั ธนาคารจงึ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรือ่งทีเ่หน็วา่สาํคญั และเป็นประโยชน์พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิาณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ตามหลกัเกณฑท์ีธ่นาคารกาํหนด 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ  และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ 
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบั

การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงัน้ี 

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ5 (หา้) ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
ธนาคาร 

1.2 ถอืหุน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากวนัทีถ่อืหุน้จนถงึวนัทีเ่สนอเรือ่งเป็นเวลาไมน้่อยกวา่12 (สบิสอง) เดอืน 

2. การพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีเสนอระบุรายละเอียดต่างๆ 
พร้อมแนบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ดงัน้ี 

2.1 ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรือ่ง 
2.2 จาํนวนหุน้ทีถ่อืและหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ 
2.3 ระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาของ

คณะกรรมการ เชน่ ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล และประเดน็ทีต่อ้งพจิารณา เป็นตน้ 
2.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ โปรดระบุประวตัสิว่นตวั ประวตักิารทาํงาน 

ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดข้องบุคคลทีเ่สนอ และหนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชื่อของบุคคลดงักลา่ว 
2.5 สาํหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของธนาคารจะตอ้งมคีุณสมบตัิ

ครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูล กฎหมาย และขอ้กาํหนดของธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
1) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 68) 
2) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 (มาตรา 24) 
3) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 103) 
4) ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย ที ่สนส. 13/2552 เรือ่ง ธรรมภบิาลของสถาบนัการเงนิ 
5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

การแต่งตัง้กรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ หรอืทีป่รกึษาของสถาบนัการเงนิ 
6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การใหส้นิเชื่อ ทําธุรกรรมที่มลีกัษณะคลา้ย

การใหส้นิเชื่อ หรอืประกนัหน้ีแก่กรรมการ ผูม้อีํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบับุคคลดงักลา่ว 



 

2 

7) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลกัษณะตอ้งหา้มของบุคลากรในธุรกจิ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ 23/2554 เรื่อง ลกัษณะต้องหา้มของบุคลากร
ในธุรกจิตลาดทุน (ฉบบัที ่2) 

8) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบับุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน 

9) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 เรื่อง คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้ม
อย่างอื่นของกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัหลกัทรพัย์ (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 87/2552 เรื่อง คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บรหิาร
ของผูป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ฉบบัประมวล) 

10) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่
(เฉพาะกรณีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการตรวจสอบ) 

11) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื่น 

12) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกําหนดลกัษณะ
ขาดความไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

13) หนังสอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จาํนวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคน
จะดาํรงตาํแหน่ง 

14) ขอ้บงัคบัและระเบยีบธนาคารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของธนาคาร 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจเุร่ืองดงัต่อไปน้ีในวาระการประชมุ 

3.1 เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองธนาคาร และผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกี่ยวกบั
ความไมป่กตขิองเรือ่งทีก่ลา่วอา้ง 

3.2 เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออาํนาจทีธ่นาคารจะดาํเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค ์
3.3 เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12(สบิสอง) เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บัมติ

สนบัสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10(สบิ) ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของธนาคารและขอ้เทจ็จรงิใน
ขณะทีนํ่าเสนอครัง้ใหมไ่มเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัสาํคญัจากขอ้เทจ็จรงิทีนํ่าเสนอครัง้ก่อน 

3.4 เรื่องทีเ่สนอโดยผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 1 หรอืใหข้อ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 
ไมเ่พยีงพอ หรอืเสนอมาไมท่นัภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

3.5 เรื่องที่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่กํากบัดูแล 
หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัธนาคาร และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกจิ 

3.6 เรือ่งอื่นใดทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และธนาคารไดด้าํเนินการกําหนด
เป็นวาระการประชุมทุกครัง้ 

3.7 เรือ่งทีธ่นาคารไดด้าํเนินการแลว้ 
3.8 เรือ่งทีซ่ํ้ากบัเรือ่งทีไ่ดเ้คยเสนอมาก่อนหน้าน้ีแลว้ 
3.9 เรือ่งอื่นใดทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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4. ขัน้ตอนการพิจารณา 

4.1 เลขานุการบรษิทัเป็นผูก้ลัน่กรองในเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑแ์ละตามขอ้กฎหมายของ
ทางการทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 หากผู้ถอืหุ้นมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ ดูแลให้เป็นผูพ้จิารณาเรื่องระเบยีบวาระการประชุม และคุณสมบตัผิูท้ี่ถูก
เสนอชื่อเพื่อเข้ารบัการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

4.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการเหน็ชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
กรณีไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลในทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผา่นชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูอื่น 

4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพจิารณาให้ทราบ ภายในเดอืนมกราคม 2560 โดยเรื่องที่ผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคาํบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2560 ต่อไป 

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคล 

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทาํหนังสือแจ้งความจาํนงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560” หรอื “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้า
รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจาํปี 2560”พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ที่ได้รบั
การเสนอชื่อกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้นสมบรูณ์
และนําส่งมายงัธนาคารอย่างไม่เป็นทางการได้ตัง้แต่บัดน้ีจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ cs@cimbthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข0-2657-3082 หรือทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามทีอ่ยู ่ดงัน้ี 
 

 
 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
โทรศพัท ์0-2638-8274 และ 0-2638-8287 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานุการบรษิทั 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชัน้ 21 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330 
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แบบขอเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของผูถื้อหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อื่นๆ)   
ทีอ่ยูป่จัจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้
เลขที ่  หมูบ่า้น / อาคาร   
หมูท่ี ่  ตรอก / ซอย   
ถนน   ตาํบล / แขวง   
อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   
รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   
โทรศพัท ์  โทรสาร   
อเีมล ์    
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
  

2. จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง  หุน้ ณ วนัที ่  
3. วาระท่ีขอเสนอ  

วตัถุประสงค ์ [  ] เพือ่ทราบ  [  ] เพือ่อนุมตั ิ [  ] เพือ่พจิารณา 
รายละเอยีด   
  
  
 [  ] เอกสารประกอบ  [  ] ไมม่เีอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ือง 
4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

[  ] หนงัสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื่นจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผู้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
[  ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล ต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํานาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน
แบบขอเสนอน้ี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานทีแ่นบมาน้ี ถูกตอ้ง ครบถว้น และยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักลา่วได ้
 

ลงชื่อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( ) 
วนัที ่   

หมายเหต ุ
กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นระเบยีบวาระ

การประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจาํปี 2560 
 
1. ข้อมลูทัว่ไปของผูถื้อหุ้น 

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อื่นๆ)   
ทีอ่ยูป่จัจุบนั / ทีต่ดิต่อได ้
เลขที ่  หมูบ่า้น / อาคาร   
หมูท่ี ่  ตรอก / ซอย   
ถนน   ตาํบล / แขวง   
อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   
รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   
โทรศพัท ์  โทรสาร   
อเีมล ์    
ทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
  

2. จาํนวนหุ้นท่ีถือครอง  หุน้ ณ วนัที ่  
3. รายช่ือบคุคลท่ีประสงคจ์ะเสนอช่ือเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

  
4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นท่ีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

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

จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ทีล่งนามรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผู้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบตัรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
[  ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบุิคคล ต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํานาจลงนามที่ได้ลงชื่อใน
แบบขอเสนอน้ี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 
ขา้พเจา้มคีวามประสงค์ขอเสนอบุคคลดงักล่าวขา้งต้น เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอม และขอรบัรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน
“แบบแจง้ขอ้มลูบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจาํปี 2560” และเอกสารประกอบทีย่ืน่มาพรอ้มน้ีถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( ) 
วนัที ่   

 

หมายเหต ุ
กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล

เพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ประจาํปี 2560” และลงชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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แบบแจ้งข้อมูลบุคคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. ข้อมลูส่วนตวั 

1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   (ชื่อสกุลเดมิ  ) 

 (ภาษาองักฤษ)  (ชื่อสกุลเดมิ  ) 

1.2 ประเภทบตัร 

[  ] บตัรประจาํตวัประชาชน 

[  ] หนงัสอืเดนิทาง (เฉพาะบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย) 

เลขที ่  ออก ณ   วนัทีห่มดอาย ุ  

(โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง) 

1.3 วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อาย ุ ปี 

1.4 สญัชาต ิ  

1.5 สถานภาพสมรส [  ] โสด  [  ] สมรส  [  ] หยา่รา้ง 

1.6 คูส่มรสชื่อ  (ชื่อสกุลเดมิ  ) 

1.7 รายละเอยีดเกีย่วกบับุตร 

ชื่อ - นามสกุล  วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อาย ุ(ปี)  สถานทีท่าํงาน 

       

       

       

2. ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

2.1 ทีอ่ยู ่- สถานประกอบธุรกจิ 

ชื่อสถานประกอบธุรกจิ   

เลขที ่  หมูท่ี ่  หมูบ่า้น / อาคาร  

ตรอก / ซอย  ถนน  ตาํบล / แขวง  

อาํเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์  โทรสาร  อเีมล ์  

2.2 ทีอ่ยู ่- ทีพ่าํนกัอาศยั 

เลขที ่  หมูท่ี ่  หมูบ่า้น / อาคาร   

ตรอก / ซอย   ถนน   ตาํบล / แขวง   

อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์  โทรศพัทม์อืถอื  อเีมล ์  

2.3 ทีอ่ยู ่- ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

  

สาํหรบัตดิรปูส ี
ขนาด 2 น้ิว 
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3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
3.1 คุณวฒุทิางการศกึษา 

ชื่อสถาบนัการศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษา  ชื่อคุณวฒุแิละสาขาวชิาเอก  ปีทีส่าํเรจ็ 
     
     
     
     

3.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน / สถาบนัการเงนิ 
ชื่อหลกัสตูร  ผูจ้ดัหลกัสตูร  ปีทีเ่ขา้รว่ม 

     
     
     
     

4. ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจบุนั 
ชื่อสถานทีท่าํงาน  ประเภทธุรกจิ  ตาํแหน่งงาน  ตัง้แต่ - ถงึ 

(เดอืน / ปี ถงึ เดอืน / ปี) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5. หน้าท่ีความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
  
  
  
  

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี   (วนัทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ) 
 หุน้สามญั   หุน้ 
 คูส่มรส ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
 บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  (1)   ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
  (2)  ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
  (3)  ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

2 
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7. ธรุกิจที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ สําหรบัทุกบริษทัท่ีเป็นกรรมการ 
ผู้จดัการ หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ และทกุบริษทัท่ีมีการถือหุ้น 
7.1 บรษิทัทีต่นเองเกีย่วขอ้ง 

ชื่อบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ตาํแหน่งงาน
ในธุรกจิ 

 ตัง้แต่ปีถงึปี  รอ้ยละของ
หุน้ทีถ่อื 

 กลุม่ธุรกจิที ่1         

         
         
         

 กลุม่ธุรกจิที ่2         

         
         
         

 กลุม่ธุรกจิที ่3         

         
         
         

7.2 บรษิทัทีคู่ส่มรสหรอืบุตรยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะเกีย่วขอ้ง 
ชื่อบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ตาํแหน่งงาน

ในธุรกจิ 
 ตัง้แต่ 

ปีถงึปี 
 ความ

เกีย่วขอ้ง 
 รอ้ยละของ

หุน้ทีถ่อื 
           
           
           

หมายเหตุ (1) “กลุม่ธุรกจิ” หมายถงึ 
  (1.1) กลุม่ของบรษิทัทีป่ระกอบดว้ยบรษิทัแม ่บรษิทัลกู หรอืบรษิทัรว่ม 
  (1.2) กลุม่บรษิทัทีอ่ยูภ่ายใตอ้าํนาจควบคุมกจิการของบุคคลเดยีวกนั 
 (2) สาํหรบับรษิทัทีต่นเองเกีย่วขอ้ง 
  (2.1) ใหจ้ดักลุม่ตามนิยาม “กลุม่ธุรกจิ” ใน (1) ทัง้น้ี กรณีบรษิทัทีม่ใิชก่ลุม่ธุรกจิ ใหถ้อืวา่แต่ละบรษิทั

เป็นหน่ึงในกลุม่ธุรกจิดว้ย 
  (2.2) กรณีมตีาํแหน่งงานในธุรกิจเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร หรอืกรรมการ

ผูม้อีาํนาจลงนาม โปรดระบุใหช้ดัเจน 
8. ประวติัการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องดาํเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 

ศาล  สถานะ  คด ี(แพง่ /   ขอ้หาหรอื  ทุนทรพัย ์  เลขที ่  ผลคด ี
 (โจทก ์/ จาํเลย / ผูร้อ้ง) อาญา / ลม้ละลาย)  ฐานความผดิ    คด ี   
             
             
             

3 
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9. เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีรบัรองโดยบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือ (ข้อใดจดัหาไม่ได้ กรณุาระบเุหตผุล) 
[   ] สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
[   ] สาํเนาทะเบยีนบา้น 
[   ] หลกัฐานแสดงคุณวฒุทิางการศกึษา 
[   ] หลกัฐานการแสดงการชาํระภาษเีงนิไดใ้นปีทีผ่า่นมา 
[   ] หนังสอืรบัรองการทํางานจากสถานที่ทํางานปจัจุบนัหรอืล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company 

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

จากหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่รบัรองวา่ไมเ่ขา้ขา่ยจดัชัน้เป็นลกูหน้ีชัน้ตํ่ากวา่มาตรฐาน ชัน้สงสยั ชัน้สงสยั
จะสญู หรอืชัน้สญู 

 
ส่วนท่ี 2 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม 

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพจิารณาคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ขา้พเจา้ทราบดแีลว้ และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ 
[   ]  ขา้พเจ้าเป็นบุคคลที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

[   ]  ขา้พเจา้เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที่กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

   
   
   
   
   
 
ส่วนท่ี 3  คาํยินยอมและคาํรบัรอง 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ  )  บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ
ให้เข้ารบัการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรบัรองว่ารายละเอียดในข้อมูลข้างต้นและเอกสาร
ประกอบที่ยื่นมาพรอ้มน้ีถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจรงิทุกประการ รวมทัง้ยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลหรอื
เอกสารประกอบดงักลา่วได ้
 
 

ลงชื่อ   บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 
 ( ) 
วนัที ่   
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