การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
วัตถุประสงค์
ธนาคารให้ความสาคัญกับผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มันใจและได้
่
รบั สิทธิการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญ และเป็ นประโยชน์พจิ ารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจาณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ทธ่ี นาคารกาหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารให้ สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น เสนอระเบี ย บวาระ และเสนอบุ ค คลเพื่ อ เข้ า รับ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้
เป็ นกรรมการ
1. ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
ธนาคาร
1.2 ถือหุน้ อย่างต่อเนื่องนับจากวันทีถ่ อื หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอเรื่องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน
2. การพิ จ ารณาเรื่อ งที่ ผ้ถู ือ หุ้นเสนอระเบีย บวาระ ธนาคารขอให้ผ้ถู ือ หุ้น ที่ เสนอระบุร ายละเอี ย ดต่า งๆ
พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพิ จารณา ดังนี้
2.1 ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอเรื่อง
2.2 จานวนหุน้ ทีถ่ อื และหลักฐานแสดงการถือหุน้
2.3 ระบุวตั ถุ ประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณา เป็ นต้น
2.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ โปรดระบุประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารทางาน
ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ของบุคคลทีเ่ สนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว
2.5 สาหรับบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล กฎหมาย และข้อกาหนดของธนาคารทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1) คุณสมบัตกิ รรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 68)
2) คุณสมบัตกิ รรมการตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (มาตรา 24)
3) คุณสมบัตกิ รรมการตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 103)
4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมภิบาลของสถาบันการเงิน
5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตัง้ กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือทีป่ รึกษาของสถาบันการเงิน
6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 6/2558 เรื่อง การให้สนิ เชื่อ ทาธุรกรรมที่มลี กั ษณะคล้าย
การให้สนิ เชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผูม้ อี านาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ 23/2554 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 2)
8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน
9) ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 เรื่อง คุณสมบัติแ ละลัก ษณะต้องห้า ม
อย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 87/2552 เรื่อง คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหาร
ของผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)
10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
(เฉพาะกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
11) ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 7/2553 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธ ีก าร
ในการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั หลักทรัพย์อ่นื
12) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกาหนดลักษณะ
ขาดความไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
13) หนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.(ว) 50/2549 เรื่อง จานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคน
จะดารงตาแหน่ง
14) ข้อบังคับและระเบียบธนาคารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ข้อบังคับธนาคาร ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของธนาคาร
3. ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ไม่บรรจุเรือ่ งดังต่อไปนี้ ในวาระการประชุม
3.1 เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอนั ควรสงสัยเกีย่ วกับ
ความไม่ปกติของเรื่องทีก่ ล่าวอ้าง
3.2 เรื่องทีอ่ ยู่นอกเหนืออานาจทีธ่ นาคารจะดาเนินการให้เกิดผลตามทีป่ ระสงค์
3.3 เรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนทีผ่ ่านมา และได้รบั มติ
สนับสนุนด้วยเสียงทีน่ ้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของธนาคารและข้อเท็จจริงใน
ขณะทีน่ าเสนอครัง้ ใหม่ไม่เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริงทีน่ าเสนอครัง้ ก่อน
3.4 เรื่องทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
3.5 เรื่องทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานที่กากับดูแล
หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ
3.6 เรื่องอื่นใดทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และธนาคารได้ดาเนินการกาหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง้
3.7 เรื่องทีธ่ นาคารได้ดาเนินการแล้ว
3.8 เรื่องทีซ่ ้ากับเรื่องทีไ่ ด้เคยเสนอมาก่อนหน้านี้แล้ว
3.9 เรื่องอื่นใดทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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4. ขัน้ ตอนการพิ จารณา
4.1 เลขานุการบริษทั เป็ นผูก้ ลันกรองในเรื
่
่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และตามข้อกฎหมายของ
ทางการทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2 หากผู้ถอื หุน้ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะนาเสนอต่อคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกากับดูแลกิจการ ดูแลให้เป็ นผู้พจิ ารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัตผิ ู้ทถ่ี ูก
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.3 หากเรื่อ งใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเ ป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถื อหุ ้น
กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมชีแ้ จงเหตุผลในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอื่น
4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2559 ต่อไป
5. วิ ธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล
ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งจัด ทาหนั ง สือ แจ้ ง ความจานงและกรอกรายละเอีย ดใน “แบบขอเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ข้ า
เป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559” หรือ “แบบขอเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ประจาปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อ ง และขอให้ผู้ที่ไ ด้ร บั
การเสนอชื่อกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่ อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุม ใหญ่ ส ามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2559” พร้อ มแนบเอกสารหลักฐานที่เ กี่ย วข้องอย่ างครบถ้ว น
สมบูรณ์ และนาส่งมายังธนาคารอย่างไม่เป็ นทางการได้ตงั ้ แต่บดั นี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ผ่านทางจดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที่ shareholder.services1@cimbthai.com หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 หรือ
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ ดังนี้
งานเลขานุการบริษทั
สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชัน้ 21
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287
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แบบขอเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เ ข้ า เป็ นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ถ้ ือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / อื่นๆ)
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้
เลขที่
หมู่บา้ น / อาคาร
หมู่ท่ี
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ
(กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอี ่ ยู่ทตี ่ ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง
3. วาระที่ขอเสนอ
วัตถุประสงค์
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอียด

หุน้ ณ วันที่
[ ] เพื่ออนุมตั ิ

[ ] เพื่อพิจารณา

[ ] เอกสารประกอบ
[ ] ไม่มเี อกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรือ่ ง
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สาเนาใบหุน้ ทีล่ งนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบสาเนาบัต รประชาชน หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผู้ม ีอานาจลงนามที่ไ ด้ล งชื่อ ใน
แบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแ่ นบมานี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชื่อ

ผูถ้ อื หุน้
(

)

วันที่
หมายเหตุ
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทุก4รายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559” และลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รับ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการ ประจาปี 2559
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ถ้ ือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / อื่นๆ)
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั / ทีต่ ดิ ต่อได้
เลขที่
หมู่บา้ น / อาคาร
หมู่ท่ี
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ
(กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอี ่ ยู่ทตี ่ ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
2. จานวนหุ้นที่ถือครอง
หุน้ ณ วันที่
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
4. เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สาเนาใบหุน้ ทีล่ งนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบสาเนาบัต รประชาชน หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผู้ม ีอานาจลงนามที่ไ ด้ล งชื่อ ใน
แบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. คารับรอง
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอบุคคลดังกล่ าวข้างต้น เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ธนาคาร
ซีไ อเอ็ม บี ไทย จากัด (มหาชน) โดยบุค คลดัง กล่า วให้ค วามยิน ยอม และขอรับ รองว่า ข้อ ความที่แ จ้ง ไว้ใ น
“แบบแจ้งข้อมูลบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559” และเอกสารประกอบทีย่ ่นื มาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

ผูถ้ อื หุน้
(

)

วันที่

หมายเหตุ
5 นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคล
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็
เพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ประจาปี 2559” และลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่ ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2559

สาหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ้ว

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
(ชื่อสกุลเดิม
(ภาษาอังกฤษ)
(ชื่อสกุลเดิม
1.2 ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจาตัวประชาชน
[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทย)
เลขที่
ออก ณ
วันทีห่ มดอายุ
(โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)
1.3 วัน / เดือน / ปี เกิด
อายุ
1.4 สัญชาติ
1.5 สถานภาพสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่าร้าง
1.6 คู่สมรสชื่อ
(ชื่อสกุลเดิม
1.7 รายละเอียดเกีย่ วกับบุตร
ชื่อ - นามสกุล
วัน / เดือน / ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานทีท่ างาน

2. ที่อยู่ปัจจุบนั
2.1 ทีอ่ ยู่ - สถานประกอบธุรกิจ
ชื่อสถานประกอบธุรกิจ
เลขที่
หมู่ท่ี
หมู่บา้ น / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
2.2 ทีอ่ ยู่ - ทีพ่ านักอาศัย
เลขที่
หมู่ท่ี
หมู่บา้ น / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน
ตาบล / แขวง
อาเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล์
2.3 ทีอ่ ยู่ - ในต่างประเทศ
(กรณีบุคคลทีม่ ไิ ด้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอี ่ ยู่ทตี ่ ดิ ต่อได้ในต่างประเทศ)
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)
)

ปี

)

3. คุณสมบัติตามวิ ชาชีพ
3.1 คุณวุฒทิ างการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา

ชื่อคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเอก

ปี ทส่ี าเร็จ

3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียน / สถาบันการเงิน
ชื่อหลักสูตร
ผูจ้ ดั หลักสูตร
ปี ทเ่ี ข้าร่วม

4. ประสบการณ์การทางานจนถึงปัจจุบนั
ชื่อสถานทีท่ างาน
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งงาน

ตัง้ แต่ - ถึง
(เดือน / ปี ถึง เดือน / ปี )

5. หน้ าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่ งงานปัจจุบนั

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ณ วันที่
หุน้ สามัญ
หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ
หุน้
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (1)
(2)
(3)
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(วันทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ)

ถือหุน้ สามัญ
ถือหุน้ สามัญ
ถือหุน้ สามัญ

หุน้
หุน้
หุน้

7. ธุร กิ จ ที่ เกี่ยวข้องกับ ตนเอง คู่ส มรส และบุตรที่ ยงั ไม่บ รรลุนิ ติ ภาวะ สาหรับ ทุก บริ ษ ทั ที่ เ ป็ นกรรมการ
ผู้จดั การ หรือผูม้ ีอานาจในการจัดการ และทุกบริษทั ที่มีการถือหุ้น
7.1 บริษทั ทีต่ นเองเกีย่ วข้อง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ งงาน
ตัง้ แต่ปีถงึ ปี
ร้อยละของ
ในธุรกิจ
หุน้ ทีถ่ อื
 กลุ่มธุรกิจที่ 1

 กลุ่มธุรกิจที่ 2

 กลุ่มธุรกิจที่ 3

7.2 บริษทั ทีค่ ่สู มรสหรือบุตรยังไม่บรรลุนิตภิ าวะเกีย่ วข้อง
ชื่อบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งงาน
ในธุรกิจ

ตัง้ แต่
ปี ถงึ ปี

ความ
เกีย่ วข้อง

ร้อยละของ
หุน้ ทีถ่ อื

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง
(1.1) กลุ่มของบริษทั ทีป่ ระกอบด้วยบริษทั แม่ บริษทั ลูก หรือบริษทั ร่วม
(1.2) กลุ่มบริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้อานาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
(2) สาหรับบริษทั ทีต่ นเองเกีย่ วข้อง
(2.1) ให้จดั กลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทัง้ นี้ กรณีบริษทั ทีม่ ใิ ช่กลุ่มธุรกิจ ให้ถอื ว่าแต่ละบริษทั
เป็ นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจด้วย
(2.2) กรณีมีตาแหน่ งงานในธุรกิจเป็ นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการ
ผูม้ อี านาจลงนาม โปรดระบุให้ชดั เจน
8. ประวัติการฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดาเนิ นคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง /
ข้อหาหรือ
ทุนทรัพย์
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์ / จาเลย / ผูร้ อ้ ง) อาญา / ล้มละลาย)
ฐานความผิด
คดี
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9. เอกสารประกอบการพิ จารณาที่รบั รองโดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ กรุณาระบุเหตุผล)
[ ] สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน
[ ] หลักฐานแสดงคุณวุฒทิ างการศึกษา
[ ] หลักฐานการแสดงการชาระภาษีเงินได้ในปี ทผ่ี ่านมา
[ ] หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปจั จุบนั หรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company
Testifying Form)
[ ] หนังสือตรวจคนเข้าเมือง / สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
[ ] หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นใดจากสถาบันการเงินหรือบริษทั ทีใ่ ห้สนิ เชื่อ หรือจากบริษทั ข้อมูลเครดิต หรือ
จากหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชัน้ เป็ นลูกหนี้ชนั ้ ต่ากว่ามาตรฐาน ชัน้ สงสัย ชัน้ สงสัย
จะสูญ หรือชัน้ สูญ
ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้อ งพิจารณาคุณสมบัติ และลัก ษณะต้องห้า มของ
กรรมการตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ข้าพเจ้าทราบดีแล้ว และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
[ ] ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
[ ] ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลทีข่ าดคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 3 คายิ นยอมและคารับรอง
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ
)
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้เข้า รับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร ขอรับรองว่ารายละเอียดในข้อมูลข้างต้น และเอกสาร
ประกอบทีย่ ่ืนมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นความจริงทุกประการ รวมทัง้ ยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ

บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
(

)

วันที่
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