การให้สิทธิ ผถ้ ู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบุคคล
เพือเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง# เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
วัตถุประสงค์
ธนาคารให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม เพือให้ผูถ้ อื หุน้ มันใจและได้รบั สิทธิการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน ธนาคารจึง
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรืองทีเห็นว่าสําคัญ และเป็ นประโยชน์ พจิ ารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือเข้ารับการพิจาณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ทธนาคารกํ
ี
าหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารให้ สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น เสนอระเบี ย บวาระ และเสนอบุ ค คลเพื อเข้ า รับ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง#
เป็ นกรรมการ
1. ผู้ถือหุ้นที มี สิทธิ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการ
พิ จารณาเลือกตัง# เป็ นกรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี#
1.1 เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง1 หมดของ
ธนาคาร
1.2 ถือหุน้ อย่างต่อเนืองนับจากวันทีถือหุน้ จนถึงวันทีเสนอเรืองเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน
2. การพิ จ ารณาเรืองที ผู้ถือหุ้น เสนอระเบีย บวาระ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้น ที เสนอระบุรายละเอี ย ดต่างๆ
พร้อมแนบหลักฐานทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพือเป็ นประโยชน์ในการพิ จารณา ดังนี#
2.1 ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูถ้ อื หุน้ ทีเสนอเรือง
2.2 จํานวนหุน้ ทีถือและหลักฐานแสดงการถือหุน้
2.3 ระบุ วตั ถุ ป ระสงค์ และรายละเอียดของเรืองทีเสนอพร้อมข้อมูลอืนๆ ทีเป็ น ประโยชน์ ในการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นทีต้องพิจารณา เป็ นต้น
2.4 กรณีเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการ โปรดระบุประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ารทํางาน
ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้ของบุคคลทีเสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชือของบุคคลดังกล่าว
2.5 สําหรับบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการของธนาคารจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล กฎหมาย และข้อกําหนดของธนาคารทีเกียวข้อง ดังนี1
1) คุณสมบัตกิ รรมการตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด 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 ที สนส. 10/2561 เรือง ธรรมภิบาลของสถาบันการเงิน
5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 11/2561 เรือง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตัง1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี าํ นาจในการจัดการ หรือทีปรึกษาของสถาบันการเงิน
6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 6/2558 เรือง การให้สนิ เชือ ทําธุรกรรมทีมีลกั ษณะคล้าย
การให้สนิ เชือ หรือประกันหนี1แก่กรรมการ ผูม้ อี ํานาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผูท้ เกี
ี ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว

7) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทลธ. 8/2557 เรือง หลักเกณฑ์ทีเกียวกับบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน
8) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 39/2559 เรือง การขออนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
(เฉพาะกรณีทเป็
ี นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ)
9) ประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที ทธ/น/ข. 7/2553 เรือง หลัก เกณฑ์ เงือนไข และวิธ ีก าร
ในการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั หลักทรัพย์อนื
10) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 3/2560 เรือง การกําหนดลักษณะ
ขาดความไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
11) หนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที บจ.(ว) 50/2549 เรือง จํานวนบริษทั ทีกรรมการแต่ละคน
จะดํารงตําแหน่ง
12) ข้อบังคับและระเบียบธนาคารทีเกียวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับธนาคาร ข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของธนาคาร
3. ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ ไม่บรรจุเรืองดังต่อไปนี# ในวาระการประชุม
3.1 เรืองทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกียวกับ
ความไม่ปกติของเรืองทีกล่าวอ้าง
3.2 เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีธนาคารจะดําเนินการให้เกิดผลตามทีประสงค์
3.3 เรืองทีผูถ้ อื หุน้ ได้เคยเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนทีผ่านมา และได้รบั มติ
สนับสนุ นด้วยเสียงทีน้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง1 หมดของธนาคารและข้อเท็จจริงใน
ขณะทีนําเสนอครัง1 ใหม่ไม่เปลียนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริงทีนําเสนอครัง1 ก่อน
3.4 เรืองทีเสนอโดยผูถ้ อื หุน้ ทีมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือให้ขอ้ มูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนด
3.5 เรืองทีขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานทีกํากับดูแล
หรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับธนาคาร และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจ
3.6 เรืองอืนใดทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั การพิจารณาจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ และธนาคารได้ดาํ เนินการกําหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครัง1
3.7 เรืองทีธนาคารได้ดาํ เนินการแล้ว
3.8 เรืองทีซํ1ากับเรืองทีได้เคยเสนอมาก่อนหน้านี1แล้ว
3.9 เรืองอืนใดทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. ขัน# ตอนการพิ จารณา
4.1 เลขานุการบริษทั เป็ นผูก้ ลันกรองในเรืองทีผูถ้ อื หุน้ เสนอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และตามข้อกฎหมายของ
ทางการทีเกียวข้อง
4.2 หากผู้ถอื หุน้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว จะนํ าเสนอต่อคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
สรรหา และการกํากับดูแลกิจการ ดูแลให้เป็ นผูพ้ จิ ารณาเรืองระเบียบวาระการประชุม และคุณสมบัตผิ ู้ทถูี ก
เสนอชือเพือเข้ารับ การพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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4.3 หากเรืองใดคณะกรรมการเห็นชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ ้น
กรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบพร้อมชีแ1 จงเหตุผลในทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอืน
4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท ราบ ภายในเดือ นมกราคม 2563 โดยเรืองทีผ่ านความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมในคําบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ต่อไป
5. วิ ธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคล
ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งจัด ทํา หนั ง สือ แจ้ ง ความจํา นงและกรอกรายละเอีย ดใน “แบบขอเสนอเรื องเพื อบรรจุ เ ข้ า
เป็ นระเบียบวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563” หรือ “แบบขอเสนอชื อบุค คลเพือเข้ารับ
การเลือกตัง# เป็ นกรรมการ ประจํา ปี 2563”พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้อง และขอให้ผู้ทีได้ร บั การ
เสนอชือกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที ได้รบั การเสนอชื อเข้ารับ การพิ จารณาเลือกตัง# เป็ นกรรมการใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
นํ า ส่ ง มายัง ธนาคารอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการได้ ตั ง1 แต่ บ ัด นี1 จ นถึ ง วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 ผ่ า นทางจดหมาย
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที cs@cimbthai.com หรือ ทางโทรสารหมายเลข0-2657-3082 หรือ ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามทีอยู่ ดังนี1
งานเลขานุการบริษทั
สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชัน1 21
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

สํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287
3

แบบขอเสนอเรื องเพื อบรรจุ เ ข้ า เป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
1. ข้อมูลทัวไปของผูถ้ ือหุ้น
ชือ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / อืนๆ)
ทีอยู่ปจั จุบนั / ทีติดต่อได้
เลขที
หมู่บา้ น / อาคาร
หมู่ที
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ทีอยู่ในต่างประเทศ
(กรณีบุคคลทีมิได้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอยู
ี ่ทติี ดต่อได้ในต่างประเทศ)
2. จํานวนหุ้นทีถือครอง
3. วาระทีขอเสนอ
วัตถุประสงค์
[ ] เพือทราบ
รายละเอียด

หุน้ ณ วันที
[ ] เพืออนุมตั ิ

[ ] เพือพิจารณา

[ ] เอกสารประกอบ
[ ] ไม่มเี อกสารประกอบ
4. เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ้นทีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรือง
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สําเนาใบหุน้ ทีลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบสํา เนาบัต รประชาชน หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํา นาจลงนามทีได้ล งชือใน
แบบขอเสนอนี1 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานทีแนบมานี1 ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
ลงชือ
(

ผูถ้ อื หุน้
)วันที

หมายเหตุ
กรณีผูถ้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเข้าเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563” และลงชือไว้เป็ นหลักฐาน4 แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอชื อบุ ค คลเพื อเข้ า รับ การเลื อ กตัง# เป็ นกรรมการ ประจํา ปี 2563
1. ข้อมูลทัวไปของผูถ้ ือหุ้น
ชือ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั / อืนๆ)
ทีอยู่ปจั จุบนั / ทีติดต่อได้
เลขที
หมู่บา้ น / อาคาร
หมู่ที
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ทีอยู่ในต่างประเทศ
(กรณีบุคคลทีมิได้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอยู
ี ่ทติี ดต่อได้ในต่างประเทศ)
2. จํานวนหุ้นทีถือครอง
หุน้ ณ วันที
3. รายชือบุคคลทีประสงค์จะเสนอชือเพือเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง# เป็ นกรรมการ
4. เอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุ้นทีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตัง# เป็ นกรรมการ
4.1 หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่
[ ] หนังสือรับรองจากบริษทั หลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอืนจากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ หรือ สําเนาใบหุน้ ทีลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง
4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่
[ ] กรณี ผู้ถือ หุ้น เป็ น บุ ค คลธรรมดา ต้อ งแนบสํา เนาบัต รประชาชน หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
[ ] กรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือ หนัง สือ เดิน ทาง (กรณีเ ป็ น ชาวต่ า งประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํา นาจลงนามทีได้ล งชือใน
แบบขอเสนอนี1 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. คํารับรอง
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอบุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการ ธนาคาร
ซีไ อเอ็ม บี ไทย จํา กัด (มหาชน) โดยบุค คลดัง กล่า วให้ค วามยิน ยอม และขอรับ รองว่า ข้อ ความทีแจ้ง ไว้ใ น
“แบบแจ้งข้อมูลบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง1 เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563” และเอกสารประกอบทียืนมาพร้อมนี1ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ

ผูถ้ อื หุน้
(

)

วันที
หมายเหตุ
กรณีผถู้ อื หุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตัง1 5เป็ นกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชือบุคคล
เพือเข้ารับการเลือกตัง1 เป็ นกรรมการ ประจําปี 2563” และลงชือไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที ได้รบั การเสนอชือเข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง# เป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2563

สําหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ1ว

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 ชือ - นามสกุล (ภาษาไทย)
(ชือสกุลเดิม
(ภาษาอังกฤษ)
(ชือสกุลเดิม
1.2 ประเภทบัตร
[ ] บัตรประจําตัวประชาชน
[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลทีมิได้มสี ญ
ั ชาติไทย)
เลขที
ออก ณ
วันทีหมดอายุ
(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง)
1.3 วัน / เดือน / ปี เกิด
อายุ
1.4 สัญชาติ
1.5 สถานภาพสมรส
[ ] โสด
[ ] สมรส
[ ] หย่าร้าง
1.6 คู่สมรสชือ
(ชือสกุลเดิม
1.7 รายละเอียดเกียวกับบุตร
ชือ - นามสกุล
วัน / เดือน / ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานทีทํางาน

2. ทีอยู่ปัจจุบนั
2.1 ทีอยู่ - สถานประกอบธุรกิจ
ชือสถานประกอบธุรกิจ
เลขที
หมู่ที
หมู่บา้ น / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
2.2 ทีอยู่ - ทีพํานักอาศัย
เลขที
หมู่ที
หมู่บา้ น / อาคาร
ตรอก / ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือ
อีเมล์
2.3 ทีอยู่ - ในต่างประเทศ
(กรณีบุคคลทีมิได้มสี ญ
ั ชาติไทยให้ระบุทอยู
ี ่ทติี ดต่อได้ในต่างประเทศ)

6

)
)

ปี

)

3. คุณสมบัติตามวิ ชาชีพ
3.1 คุณวุฒทิ างการศึกษา
ชือสถาบันการศึกษาทีสําเร็จการศึกษา

ชือคุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเอก

ปี ทสํี าเร็จ

3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาทีเกียวข้องกับการเป็ นกรรมการบริษทั จดทะเบียน / สถาบันการเงิน
ผูจ้ ดั หลักสูตร
ปี ทเข้
ี าร่วม
ชือหลักสูตร

4. ประสบการณ์การทํางานจนถึงปัจจุบนั
ชือสถานทีทํางาน
ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่งงาน

ตัง1 แต่ - ถึง
(เดือน / ปี ถึง เดือน / ปี )

5. หน้ าทีความรับผิดชอบในตําแหน่ งงานปัจจุบนั

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที
หุน้ สามัญ
หุน้
คู่สมรส ถือหุน้ สามัญ
หุน้
บุตรทียังไม่บรรลุนิตภิ าวะ (1)
(2)
(3)
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(วันทีได้รบั การเสนอชือ)

ถือหุน้ สามัญ
ถือหุน้ สามัญ
ถือหุน้ สามัญ

หุน้
หุน้
หุน้

7. ธุร กิ จ ที เกี ยวข้อ งกับ ตนเอง คู่ส มรส และบุต รที ยังไม่บ รรลุนิ ติ ภ าวะ สําหรับ ทุกบริ ษ ทั ที เป็ นกรรมการ
ผู้จดั การ หรือผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ และทุกบริษทั ทีมีการถือหุ้น
7.1 บริษทั ทีตนเองเกียวข้อง
ชือบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่ งงาน
ตัง1 แต่ปีถงึ ปี
ร้อยละของ
ในธุรกิจ
หุน้ ทีถือ
• กลุ่มธุรกิจที 1

• กลุ่มธุรกิจที 2

• กลุ่มธุรกิจที 3

7.2 บริษทั ทีคู่สมรสหรือบุตรยังไม่บรรลุนิตภิ าวะเกียวข้อง
ชือบริษทั
ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่งงาน
ในธุรกิจ

ตัง1 แต่
ปี ถงึ ปี

ความ
เกียวข้อง

ร้อยละของ
หุน้ ทีถือ

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกิจ” หมายถึง
(1.1) กลุ่มของบริษทั ทีประกอบด้วยบริษทั แม่ บริษทั ลูก หรือบริษทั ร่วม
(1.2) กลุ่มบริษทั ทีอยู่ภายใต้อาํ นาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน
(2) สําหรับบริษทั ทีตนเองเกียวข้อง
(2.1) ให้จดั กลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกิจ” ใน (1) ทัง1 นี1 กรณีบริษทั ทีมิใช่กลุ่มธุรกิจ ให้ถอื ว่าแต่ละบริษทั
เป็ นหนึงในกลุ่มธุรกิจด้วย
(2.2) กรณีมีตําแหน่ งงานในธุรกิจเป็ นประธานกรรมการ กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร หรือกรรมการ
ผูม้ อี าํ นาจลงนาม โปรดระบุให้ชดั เจน
8. ประวัติการฟ้ องร้องหรือถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง /
ข้อหาหรือ
ทุนทรัพย์
เลขที
ผลคดี
(โจทก์ / จําเลย / ผูร้ อ้ ง) อาญา / ล้มละลาย)
ฐานความผิด
คดี
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9. เอกสารประกอบการพิ จารณาทีรับรองโดยบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ (ข้อใดจัดหาไม่ได้ กรุณาระบุเหตุผล)
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
[ ] สําเนาทะเบียนบ้าน
[ ] หลักฐานแสดงคุณวุฒทิ างการศึกษา
[ ] หลักฐานการแสดงการชําระภาษีเงินได้ในปี ทผ่ี านมา
[ ] หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีทํางานปจั จุบนั หรือล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company
Testifying Form)
[ ] หนังสือตรวจคนเข้าเมือง / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
[ ] หนังสือรับรองหรือเอกสารอืนใดจากสถาบันการเงินหรือบริษัททีให้สนิ เชือ หรือจากบริษัทข้อมูลเครดิต หรือ
จากหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง เพือรับรองว่าไม่เข้าข่ายจัดชัน1 เป็ นลูกหนี1ชนั 1 ตํากว่ามาตรฐาน ชัน1 สงสัย ชัน1 สงสัย
จะสูญ หรือชัน1 สูญ
ส่วนที 2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้าพเจ้าทราบว่ า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุ ณ สมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามกฎหมายทีเกียวข้องซึงข้าพเจ้าทราบดีแล้ว และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า
[ ] ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงประกาศทีเกียวข้อง
[ ] ข้าพเจ้าเป็ นบุคคลทีขาดคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตธิ ุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึงประกาศทีเกียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี1

ส่วนที 3 คํายิ นยอมและคํารับรอง
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / อืนๆ
)
บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
ให้เข้ารับ การพิจารณาเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการธนาคาร ขอรับ รองว่ารายละเอีย ดในข้อ มูล ข้างต้น และเอกสาร
ประกอบทียืนมาพร้อมนี1ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นความจริงทุกประการ รวมทัง1 ยินยอมให้ธนาคารเปิ ดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชือ

บุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
(

)

วันที
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