
การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอบคุคล 
เพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั #งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

 
วตัถปุระสงค ์
ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้มั �นใจและไดร้บัสทิธกิารปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั ธนาคารจงึ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องที�เหน็ว่าสําคญั และเป็นประโยชน์พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
และเสนอชื�อบุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสมเพื�อเขา้รบัการพจิาณาเลอืกตั 1งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั  
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ตามหลกัเกณฑท์ี�ธนาคารกาํหนด 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั #ง
เป็นกรรมการ 
 
1. ผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารบัการ

พิจารณาเลือกตั #งเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงันี#  

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 1 (หนึ�ง) ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั 1งหมดของ
ธนาคาร 

1.2 ถอืหุน้อย่างต่อเนื�องนบัจากวนัที�ถอืหุน้จนถงึวนัที�เสนอเรื�องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สบิสอง) เดอืน 

2. การพิจารณาเรื�องที�ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นที�เสนอระบุรายละเอียดต่างๆ 
พรอ้มแนบหลกัฐานที�เกี�ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื�อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ดงันี#  

2.1 ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูถ้อืหุน้ที�เสนอเรื�อง 
2.2 จาํนวนหุน้ที�ถอืและหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ 
2.3 ระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื�องที�เสนอพร้อมข้อมูลอื�นๆ ที�เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ

คณะกรรมการ เช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล และประเดน็ที�ตอ้งพจิารณา เป็นตน้ 
2.4 กรณีเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 1งเป็นกรรมการ โปรดระบุประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารทาํงาน 

ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิต่อไดข้องบุคคลที�เสนอ และหนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชื�อของบุคคลดงักล่าว 
2.5 สาํหรบับุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเพื�อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 1งเป็นกรรมการของธนาคารจะตอ้งมคุีณสมบตัิ

ครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูล กฎหมาย และขอ้กาํหนดของธนาคารที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี1 
1) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 68) 
2) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 (มาตรา 24) 
3) คุณสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 103) 
4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 10/2561 เรื�อง ธรรมภบิาลของสถาบนัการเงนิ 
5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 11/2561 เรื�อง หลกัเกณฑ์การพจิารณาให้ความเหน็ชอบ

การแต่งตั 1งกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ หรอืที�ปรกึษาของสถาบนัการเงนิ 
6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที� สนส. 6/2558 เรื�อง การให้สนิเชื�อ ทาํธุรกรรมที�มลีกัษณะคล้าย

การใหส้นิเชื�อ หรอืประกนัหนี1แก่กรรมการ ผูม้อีํานาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิหรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 
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7) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทลธ. 8/2557 เรื�อง หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกบับุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุน 

8) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที� ทจ. 39/2559 เรื�อง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ 
(เฉพาะกรณีที�เป็นกรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการตรวจสอบ) 

9) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทธ/น/ข. 7/2553 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการ
ในการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื�น 

10) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที� กจ. 3/2560 เรื�อง การกําหนดลกัษณะ
ขาดความไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

11) หนังสอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที� บจ.(ว) 50/2549 เรื�อง จาํนวนบรษิทัที�กรรมการแต่ละคน
จะดาํรงตําแหน่ง 

12) ขอ้บงัคบัและระเบยีบธนาคารที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และ
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของธนาคาร 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่บรรจเุรื�องดงัต่อไปนี#ในวาระการประชุม 

3.1 เรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองธนาคาร และผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกี�ยวกบั
ความไม่ปกตขิองเรื�องที�กล่าวอา้ง 

3.2 เรื�องที�อยู่นอกเหนืออาํนาจที�ธนาคารจะดาํเนินการใหเ้กดิผลตามที�ประสงค ์
3.3 เรื�องที�ผูถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาในรอบ 12 (สบิสอง) เดอืนที�ผ่านมา และไดร้บัมติ

สนบัสนุนดว้ยเสยีงที�น้อยกว่ารอ้ยละ 10 (สบิ) ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทั 1งหมดของธนาคารและขอ้เทจ็จรงิใน
ขณะที�นําเสนอครั 1งใหม่ไม่เปลี�ยนแปลงไปอย่างมนียัสาํคญัจากขอ้เทจ็จรงิที�นําเสนอครั 1งก่อน 

3.4 เรื�องที�เสนอโดยผูถ้อืหุน้ที�มคีุณสมบตัไิม่ครบถ้วนตามขอ้ 1 หรอืใหข้อ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน 
ไม่เพยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาที�กาํหนด 

3.5 เรื�องที�ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที�กํากบัดูแล 
หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัธนาคาร และจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกจิ 

3.6 เรื�องอื�นใดที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้และธนาคารไดด้าํเนินการกาํหนด
เป็นวาระการประชุมทุกครั 1ง 

3.7 เรื�องที�ธนาคารไดด้าํเนินการแลว้ 
3.8 เรื�องที�ซํ1ากบัเรื�องที�ไดเ้คยเสนอมาก่อนหน้านี1แลว้ 
3.9 เรื�องอื�นใดที�คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

4. ขั #นตอนการพิจารณา 

4.1 เลขานุการบรษิทัเป็นผูก้ลั �นกรองในเรื�องที�ผูถ้อืหุน้เสนอ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑแ์ละตามขอ้กฎหมายของ
ทางการที�เกี�ยวขอ้ง 

4.2 หากผู้ถอืหุน้มคุีณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ ดูแลให้เป็นผูพ้จิารณาเรื�องระเบยีบวาระการประชุม และคุณสมบตัผิู้ที�ถูก
เสนอชื�อเพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั 1งเป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
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4.3 หากเรื�องใดคณะกรรมการเหน็ชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ ้น
กรณีไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มชี1แจงเหตุผลในที�ประชุม
ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผ่านช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูอื�น 

4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดือนมกราคม 2563 โดยเรื�องที�ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคาํบอกกล่าวเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 
ต่อไป 

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชื�อบุคคล 

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทาํหนังสือแจ้งความจาํนงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเข้า
เป็นระเบียบวาระการประชุม สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563” หรอื “แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารบั
การเลือกตั #งเป็นกรรมการ ประจาํปี 2563”พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวข้อง และขอให้ผู้ที�ได้รบัการ
เสนอชื�อกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั #งเป็นกรรมการใน
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ
นําส่งมายังธนาคารอย่างไม่ เป็นทางการได้ตั 1งแต่บัดนี1จนถึงวันที�  31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที� cs@cimbthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข0-2657-3082 หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที�อยู่ ดงันี1 
 

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

งานเลขานุการบรษิทั 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชั 1น 21 
ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
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แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
 
1. ข้อมูลทั �วไปของผูถื้อหุ้น 

ชื�อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อื�นๆ)   
ที�อยู่ปจัจุบนั / ที�ตดิต่อได ้

เลขที�   หมู่บา้น / อาคาร   
หมู่ที�   ตรอก / ซอย   
ถนน   ตําบล / แขวง   
อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   
รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   
โทรศพัท ์  โทรสาร   
อเีมล ์    
ที�อยู่ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลที �มไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุที �อยู่ที �ตดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
  

2. จาํนวนหุ้นที�ถือครอง  หุน้ ณ วนัที�   
3. วาระที�ขอเสนอ  

วตัถุประสงค ์ [  ] เพื�อทราบ  [  ] เพื�ออนุมตั ิ [  ] เพื�อพจิารณา 
รายละเอยีด   
  
  
 [  ] เอกสารประกอบ  [  ] ไม่มเีอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นที�ต้องแนบพรอ้มแบบขอเสนอเรื�อง 
4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

[  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื�นจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
[  ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํานาจลงนามที�ได้ลงชื�อใน
แบบขอเสนอนี1 พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานที�แนบมานี1 ถูกต้อง ครบถ้วน และยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้
 

ลงชื�อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( )วนัที� 
  

หมายเหตุ 
กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเขา้เป็นระเบยีบวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563” และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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แบบขอเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการเลือกตั #งเป็นกรรมการ ประจาํปี 2563 
 
1. ข้อมูลทั �วไปของผูถื้อหุ้น 

ชื�อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อื�นๆ)   
ที�อยู่ปจัจุบนั / ที�ตดิต่อได ้

เลขที�   หมู่บา้น / อาคาร   
หมู่ที�   ตรอก / ซอย   
ถนน   ตําบล / แขวง   
อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   
รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   
โทรศพัท ์  โทรสาร   
อเีมล ์    
ที�อยู่ในต่างประเทศ  (กรณีบุคคลที �มไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุที �อยู่ที �ตดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  
  

2. จาํนวนหุ้นที�ถือครอง  หุน้ ณ วนัที�   
3. รายชื�อบุคคลที�ประสงคจ์ะเสนอชื�อเพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั #งเป็นกรรมการ 

  
4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นที�ต้องแนบพรอ้มแบบขอเสนอบุคคลเพื�อเข้ารบัการเลือกตั #งเป็นกรรมการ 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก่ 
[  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอื�นจากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ที�ลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ 
[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
[  ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ต้องแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํานาจลงนามที�ได้ลงชื�อใน
แบบขอเสนอนี1 พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 
ขา้พเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอบุคคลดงักล่าวขา้งต้น เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั 1งเป็นกรรมการ ธนาคาร

ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยินยอม และขอรบัรองว่าข้อความที�แจ้งไว้ใน
“แบบแจ้งขอ้มูลบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั 1งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2563” และเอกสารประกอบที�ยื�นมาพรอ้มนี1ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 

 
 

ลงชื�อ   ผูถ้อืหุน้ 
 ( ) 
วนัที�   

 

หมายเหตุ 
กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพื�อเขา้รบัการเลอืกตั 1งเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอก “แบบขอเสนอชื�อบุคคล

เพื�อเขา้รบัการเลอืกตั 1งเป็นกรรมการ ประจาํปี 2563” และลงชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
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แบบแจ้งข้อมูลบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตั #งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

 
ส่วนที� 1  ข้อมูลทั �วไป 

1. ข้อมูลส่วนตวั 

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

 (ภาษาองักฤษ)  (ชื�อสกุลเดมิ  ) 

1.2 ประเภทบตัร 

[  ] บตัรประจาํตวัประชาชน 
[  ] หนงัสอืเดนิทาง (เฉพาะบุคคลที�มไิดม้สีญัชาตไิทย) 

เลขที�   ออก ณ   วนัที�หมดอายุ   

(โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง) 

1.3 วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อายุ  ปี 

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

1.6 คู่สมรสชื�อ  (ชื�อสกุลเดมิ  ) 

1.7 รายละเอยีดเกี�ยวกบับุตร 

ชื�อ - นามสกุล  วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อายุ (ปี)  สถานที�ทาํงาน 
       

       

       

2. ที�อยู่ปัจจบุนั 

2.1 ที�อยู่ - สถานประกอบธุรกจิ 

ชื�อสถานประกอบธุรกจิ   

เลขที�   หมู่ที�  หมู่บา้น / อาคาร  

ตรอก / ซอย  ถนน  ตําบล / แขวง  
อาํเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์  โทรสาร  อเีมล ์  

2.2 ที�อยู่ - ที�พาํนกัอาศยั 

เลขที�   หมู่ที�   หมู่บา้น / อาคาร   

ตรอก / ซอย   ถนน   ตําบล / แขวง   
อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์  โทรศพัทม์อืถอื  อเีมล ์  

2.3 ที�อยู่ - ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที �มไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบุที �อยู่ที �ตดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

  

สาํหรบัตดิรปูส ี
ขนาด 2 นิ1ว 
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3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 
3.1 คุณวุฒทิางการศกึษา 

ชื�อสถาบนัการศกึษาที�สาํเรจ็การศกึษา  ชื�อคุณวุฒแิละสาขาวชิาเอก  ปีที�สาํเรจ็ 
     
     
     
     

3.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน / สถาบนัการเงนิ 
ชื�อหลกัสตูร  ผูจ้ดัหลกัสตูร  ปีที�เขา้ร่วม 

     
     
     
     

4. ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจบุนั 
ชื�อสถานที�ทาํงาน  ประเภทธุรกจิ  ตําแหน่งงาน  ตั 1งแต่ - ถงึ 

(เดอืน / ปี ถงึ เดอืน / ปี) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

5. หน้าที�ความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจบุนั 
  
  
  
  

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที�   (วนัที�ไดร้บัการเสนอชื�อ) 
 หุน้สามญั   หุน้ 
 คู่สมรส ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
 บุตรที�ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ  (1)   ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
  (2)  ถอืหุน้สามญั   หุน้ 
  (3)  ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

2 
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7. ธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ สําหรบัทุกบริษทัที�เป็นกรรมการ 
ผู้จดัการ หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ และทุกบริษทัที�มีการถือหุ้น 
7.1 บรษิทัที�ตนเองเกี�ยวขอ้ง 

ชื�อบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ตําแหน่งงาน
ในธุรกจิ 

 ตั 1งแต่ปีถงึปี  รอ้ยละของ
หุน้ที�ถอื 

• กลุ่มธุรกจิที� 1         

         
         
         

• กลุ่มธุรกจิที� 2         

         
         
         

• กลุ่มธุรกจิที� 3         

         
         
         

7.2 บรษิทัที�คู่สมรสหรอืบุตรยงัไม่บรรลุนิตภิาวะเกี�ยวขอ้ง 
ชื�อบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ตําแหน่งงาน

ในธุรกจิ 
 ตั 1งแต่ 

ปีถงึปี 
 ความ

เกี�ยวขอ้ง 
 รอ้ยละของ

หุน้ที�ถอื 
           
           
           

หมายเหตุ (1) “กลุ่มธุรกจิ” หมายถงึ 
  (1.1) กลุ่มของบรษิทัที�ประกอบดว้ยบรษิทัแม่ บรษิทัลกู หรอืบรษิทัร่วม 
  (1.2) กลุ่มบรษิทัที�อยู่ภายใตอ้าํนาจควบคุมกจิการของบุคคลเดยีวกนั 
 (2) สาํหรบับรษิทัที�ตนเองเกี�ยวขอ้ง 
  (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุ่มธุรกจิ” ใน (1) ทั 1งนี1 กรณีบรษิทัที�มใิช่กลุ่มธุรกจิ ใหถ้อืว่าแต่ละบรษิทั

เป็นหนึ�งในกลุ่มธุรกจิดว้ย 
  (2.2) กรณีมีตําแหน่งงานในธุรกจิเป็นประธานกรรมการ กรรมการที�เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการ

ผูม้อีาํนาจลงนาม โปรดระบุใหช้ดัเจน 
8. ประวติัการฟ้องรอ้งหรอืถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 

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

3 
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9. เอกสารประกอบการพิจารณาที�รบัรองโดยบุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อ (ข้อใดจดัหาไม่ได้ กรณุาระบุเหตผุล) 
[   ] สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
[   ] สาํเนาทะเบยีนบา้น 
[   ] หลกัฐานแสดงคุณวุฒทิางการศกึษา 
[   ] หลกัฐานการแสดงการชาํระภาษเีงนิไดใ้นปีที�ผ่านมา 
[   ] หนังสอืรบัรองการทํางานจากสถานที�ทํางานปจัจุบนัหรอืล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company 

Testifying Form) 
[   ] หนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง / สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 
[   ] หนังสอืรบัรองหรอืเอกสารอื�นใดจากสถาบนัการเงนิหรอืบรษิัทที�ใหส้นิเชื�อ หรอืจากบรษิัทขอ้มูลเครดติ หรอื

จากหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อรบัรองว่าไม่เขา้ขา่ยจดัชั 1นเป็นลกูหนี1ชั 1นตํ�ากว่ามาตรฐาน ชั 1นสงสยั ชั 1นสงสยั
จะสญู หรอืชั 1นสญู 

 
ส่วนที� 2 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม 

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งขา้พเจา้ทราบดแีลว้ และขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า 
[   ]  ขา้พเจ้าเป็นบุคคลที�มคุีณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งรวมถงึประกาศที�เกี�ยวขอ้ง 

[   ]  ขา้พเจา้เป็นบุคคลที�ขาดคุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามที�กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งรวมถงึประกาศที�เกี�ยวขอ้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี1 

   
   
   
   
   
 
ส่วนที� 3  คาํยินยอมและคาํรบัรอง 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / อื�นๆ  )  บุคคลที�ได้รบัการเสนอชื�อ
ให้เข้ารบัการพิจารณาเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรบัรองว่ารายละเอียดในข้อมูลข้างต้นและเอกสาร
ประกอบที�ยื�นมาพรอ้มนี1ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจรงิทุกประการ รวมทั 1งยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลหรอื
เอกสารประกอบดงักล่าวได ้
 
 

ลงชื�อ   บุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อ 
 ( ) 
วนัที�   
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