
การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบยีบวาระและเสนอบคุคล 

เพือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 

วตัถปุระสงค ์

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้มนัใจและไดร้บัสทิธกิารปฏบิตัอิยา่งเท่าเทยีมกนั ธนาคารจงึ

เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอเรอืงทเีหน็ว่าสาํคญั และเป็นประโยชน์พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

และเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัิเหมาะสมเพอืเขา้รบัการพจิาณาเลอืกตงัเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญั  

ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ตามหลกัเกณฑท์ธีนาคารกาํหนด 

 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอบุคคลเพือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง

เป็นกรรมการ 

 

1. ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารบัการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการต้องมคีณุสมบติั ดงันี 

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  (หนึง) ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของ

ธนาคาร 

1.2 ถอืหุน้อยา่งต่อเนืองนบัจากวนัทถีอืหุน้จนถงึวนัทเีสนอเรอืงเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 12 (สบิสอง) เดอืน 

2. การพิจารณาเรืองทีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ ธนาคารขอให้ผู้ถือหุ้นทีเสนอระบุรายละเอียดต่างๆ 

พร้อมแนบหลกัฐานทีเกียวข้องอย่างครบถ้วนและสมบรูณ์ เพอืเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ดงันี 

2.1 ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูถ้อืหุน้ทเีสนอเรอืง 

2.2 จาํนวนหุน้ทถีอืและหลกัฐานแสดงการถอืหุน้ 

2.3 ระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอยีดของเรอืงทีเสนอพร้อมข้อมูลอนืๆ ทีเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ

คณะกรรมการ เชน่ ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล และประเดน็ทตีอ้งพจิารณา เป็นตน้ 

2.4 กรณีเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ โปรดระบุประวตัสิว่นตวั ประวตักิารทํางาน 

ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อไดข้องบุคคลทเีสนอ และหนงัสอืยนิยอมใหเ้สนอชอืของบุคคลดงักลา่ว 

2.5 สาํหรบับุคคลทไีดร้บัการเสนอชอืเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการของธนาคารจะตอ้งมีคณุสมบตัิ

ครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูล กฎหมาย และขอ้กาํหนดของธนาคารทเีกยีวขอ้ง ดงันี 

1) คณุสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (มาตรา 68) 

2) คณุสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 (มาตรา 24) 

3) คณุสมบตักิรรมการตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (มาตรา 103) 

4) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท ีสนส. 10/2561 เรอืง ธรรมภบิาลของสถาบนัการเงนิ 

5) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที สนส. 3/2564 เรือง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

การแต่งตงักรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการ หรอืทปีรกึษาของสถาบนัการเงนิ บรษิทัแม่ของ

สถาบนัการเงนิและบรษิทัลกูทปีระกอบธุรกจิทางการเงนิ 
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6) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท ีสนส. 6/2558 เรอืง การใหส้นิเชอื ทําธุรกรรมทมีีลกัษณะคลา้ย

การใหส้นิเชอื หรอืประกนัหนีแก่กรรมการ ผูม้อีาํนาจในการจดัการของสถาบนัการเงนิหรอืผูท้เีกยีวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว 

7) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ทลธ. 8/2557 เรอืง หลกัเกณฑ์ทีเกยีวกบับุคลากรในธุรกจิ

ตลาดทุน 

8) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ท ีทจ. 39/2559 เรอืง การขออนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทอีอกใหม่ 

(เฉพาะกรณทีเีป็นกรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการตรวจสอบ) 

9) ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ทธ/น/ข. 7/2553 เรือง หลกัเกณฑ์ เงอืนไข และวธิกีาร

ในการเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัหลกัทรพัยอ์นื 

10) ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที กจ. 3/2560 เรอืง การกาํหนดลกัษณะ

ขาดความไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

11) หนังสอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ีบจ.(ว) 50/2549 เรอืง จาํนวนบรษิทัทกีรรมการแต่ละคน

จะดาํรงตาํแหน่ง 

12) ขอ้บงัคบัและระเบยีบธนาคารทเีกยีวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัธนาคาร ขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และ

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของธนาคาร 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิไมบ่รรจเุรืองดงัต่อไปนีในวาระการประชุม 

3.1 เรอืงทเีกยีวกบัการดาํเนินธุรกจิปกตขิองธนาคาร และผูถ้อืหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกยีวกบั

ความไม่ปกตขิองเรอืงทกีลา่วอา้ง 

3.2 เรอืงทอียูน่อกเหนืออาํนาจทธีนาคารจะดาํเนินการใหเ้กดิผลตามทปีระสงค ์

3.3 เรอืงทผีูถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาในรอบ 12 (สบิสอง) เดอืนทผี่านมา และไดร้บัมติ

สนับสนุนดว้ยเสยีงทน้ีอยกวา่รอ้ยละ 10 (สบิ) ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทงัหมดของธนาคารและขอ้เทจ็จรงิใน

ขณะทนํีาเสนอครงัใหมไ่ม่เปลยีนแปลงไปอยา่งมนียัสาํคญัจากขอ้เทจ็จรงิทนํีาเสนอครงัก่อน 

3.4 เรอืงทเีสนอโดยผูถ้อืหุน้ทมีคีุณสมบตัไิม่ครบถว้นตามขอ้ 1 หรอืใหข้อ้มูลหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น 

ไม่เพยีงพอ หรอืเสนอมาไม่ทนัภายในระยะเวลาทกีาํหนด 

3.5 เรอืงทขีดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทกีํากบัดแูล 

หรอืหน่วยงานทเีกยีวข้อง หรอืไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัธนาคาร และจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธรุกจิ 

3.6 เรอืงอนืใดทกีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัการพจิารณาจากทปีระชุมผูถ้อืหุน้และธนาคารไดด้าํเนินการกาํหนด

เป็นวาระการประชุมทกุครงั 

3.7 เรอืงทธีนาคารไดด้าํเนินการแลว้ 

3.8 เรอืงทซีาํกบัเรอืงทไีดเ้คยเสนอมาก่อนหน้านีแลว้ 

3.9 เรอืงอนืใดทคีณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

4. ขนัตอนการพิจารณา 

4.1 เลขานุการบรษิทัเป็นผูก้ลนักรองในเรอืงทผีูถ้อืหุน้เสนอ โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑแ์ละตามขอ้กฎหมายของ

ทางการทเีกยีวขอ้ง 

4.2 หากผู้ถอืหุน้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑด์งักล่าว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

สรรหา และการกํากบัดแูลกจิการ ดูแลให้เป็นผูพ้จิารณาเรอืงระเบยีบวาระการประชุม และคุณสมบตัิผูท้ถีูก
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เสนอชือเพือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

4.3 หากเรอืงใดคณะกรรมการเหน็ชอบ ธนาคารจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ ้น

กรณีไม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ธนาคารจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มชแีจงเหตุผลในทปีระชุม

ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผา่นช่องทางการเผยแพรข่อ้มลูอนื 

4.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ภายในเดอืนมกราคม 2565 โดยเรืองทีผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการธนาคารจะบรรจเุป็นวาระการประชุมในหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 ต่อไป 

5. วิธีการและช่องทางในการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือบคุคล 

ผู้ถ ือหุ้นต้องจัดทําหนังสือแจ้งความจํานงและกรอกรายละเอียดใน “แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเข้า

เป็นระเบียบวาระการประชุม สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565” หรอื “แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารบั

การเลือกตงัเป็นกรรมการ ประจาํปี 2565”พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้อง และขอให้ผู้ทีได้รบัการ

เสนอชอืกรอก “แบบแจ้งข้อมูลบุคคลทีได้รบัการเสนอชือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการใน

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเกยีวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ

นําส่งมายังธนาคารอย่างไม่เป็นทางการได้ตังแต่บัดนีจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางจดหมาย

อเิล็กทรอนิกสท์ี cs@cimbthai.com หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2657-3082 หรอืทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตามทอียู ่ดงัน ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการบรษิทัและงานบรหิารทวัไป 

โทรศพัท ์0-2638-8287 

งานเลขานุการบรษิทั  

เลขานุการบรษิทัและงานบรหิารทวัไป ชนั 21 

ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) 

เลขท ี44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั 

กรงุเทพมหานคร 10330 
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แบบขอเสนอเรืองเพือบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

 

1. ข้อมลูทวัไปของผู้ถือหุ้น 

ชอื - นามสกลุ (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อนืๆ)   

ทอียูป่จัจุบนั / ทตีดิต่อได ้

เลขท ี  หมู่บา้น / อาคาร   

หมู่ท ี  ตรอก / ซอย   

ถนน   ตาํบล / แขวง   

อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   

รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   

โทรศพัท ์  โทรสาร   

อเีมล ์    

ทอียูใ่นต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทมีไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบทุอียูท่ตีดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

  

2. จาํนวนหุ้นทีถือครอง  หุน้ ณ วนัท ี  

3. วาระทีขอเสนอ  

วตัถุประสงค ์ [  ] เพอืทราบ  [  ] เพอือนุมตั ิ [  ] เพอืพจิารณา 

รายละเอยีด   

  

  

 [  ] เอกสารประกอบ  [  ] ไม่มเีอกสารประกอบ 

4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นทีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรือง 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่

[  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอนืจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ทลีงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

[  ] กรณีผู ้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชน หร ือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

[  ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํานาจลงนามทีไดล้งชือใน

แบบขอเสนอนี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานทแีนบมานี ถูกต้อง ครบถ้วน และยนิยอมใหธ้นาคารเปิดเผย

ขอ้มลูหรอืเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้

 

ลงชอื   ผูถ้อืหุน้ 

 ( )วนัท ี

  
หมายเหตุ 

กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบยีบวาระ ผูถ้อืหุน้ทกุรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรอืงเพือบรรจุเขา้เป็นระเบยีบวาระ

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565” และลงชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั 
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แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการ ประจาํปี 2565 

 

1. ข้อมลูทวัไปของผู้ถือหุ้น 

ชอื - นามสกลุ (นาย / นาง / นางสาว / บรษิทั / อนืๆ)   

ทอียูป่จัจุบนั / ทตีดิต่อได ้

เลขท ี  หมู่บา้น / อาคาร   

หมู่ท ี  ตรอก / ซอย   

ถนน   ตาํบล / แขวง   

อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   

รหสัไปรษณีย ์  ประเทศ   

โทรศพัท ์  โทรสาร   

อเีมล ์    

ทอียูใ่นต่างประเทศ  (กรณีบุคคลทมีไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบทุอียูท่ตีดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

  

2. จาํนวนหุ้นทีถือครอง  หุน้ ณ วนัท ี  

3. รายชือบคุคลทีประสงคจ์ะเสนอชือเพือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

  

4. เอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุ้นทีต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอบคุคลเพือเข้ารบัการเลือกตงัเป็นกรรมการ 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้ ไดแ้ก ่

[  ] หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์หรอื หลกัฐานอนืจากบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ หรอื สาํเนาใบหุน้ทลีงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

4.2 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก ่

[  ] กรณีผู ้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชน หร ือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

[  ] กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้ม ีอํานาจลงนามทีไดล้งชือใน

แบบขอเสนอนี พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

5. คาํรบัรอง 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อเสนอบุคคลดงักล่าวขา้งต้น เขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ ธนาคาร

ซีไอเอ็มบ ี ไทย จํากดั (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้ความยนิยอม และขอรบัรองว่าขอ้ความทีแจ้งไว้ใน

“แบบแจ้งข้อมูลบุคคลทีไดร้บัการเสนอชอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2565” และเอกสารประกอบทยีนืมาพรอ้มนถีูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

ลงชอื   ผูถ้อืหุน้ 

 ( ) 

วนัท ี   

 

หมายเหตุ 

กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเพอืเขา้รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการ ผูถ้อืหุน้ทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชอืบุคคล

เพอืเขา้รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการ ประจําปี 2565” และลงชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมเป็นชดุเดยีวกนั 
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แบบแจ้งข้อมูลบุคคลทีได้รบัการเสนอชือเข้ารบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

 

ส่วนที 1  ข้อมลูทวัไป 

1. ข้อมลูส่วนตวั 

1.1 ชอื - นามสกลุ (ภาษาไทย)   (ชอืสกลุเดมิ  ) 

 (ภาษาองักฤษ)  (ชอืสกลุเดมิ  ) 

1.2 ประเภทบตัร 

[  ] บตัรประจาํตวัประชาชน 

[  ] หนงัสอืเดนิทาง (เฉพาะบุคคลทมีไิดม้สีญัชาตไิทย) 

เลขท ี  ออก ณ   วนัทหีมดอาย ุ  

(โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทาง) 

1.3 วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อาย ุ ปี 

1.4 สญัชาต ิ  

1.5 สถานภาพสมรส [  ] โสด  [  ] สมรส  [  ] หย่ารา้ง 

1.6 คูส่มรสชอื  (ชอืสกลุเดมิ  ) 

1.7 รายละเอยีดเกยีวกบับุตร 

ชอื - นามสกุล  วนั / เดอืน / ปีเกดิ  อาย ุ(ปี)  สถานททีาํงาน 

       

       

       

2. ทีอยู่ปัจจบุนั 

2.1 ทอียู ่- สถานประกอบธุรกจิ 

ชอืสถานประกอบธรุกจิ   

เลขท ี  หมู่ท ี  หมู่บา้น / อาคาร  

ตรอก / ซอย  ถนน  ตาํบล / แขวง  

อาํเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  

โทรศพัท ์  โทรสาร  อเีมล ์  

2.2 ทอียู ่- ทพีาํนกัอาศยั 

เลขท ี  หมู่ท ี  หมู่บา้น / อาคาร   

ตรอก / ซอย   ถนน   ตาํบล / แขวง   

อาํเภอ / เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณยี ์  

โทรศพัท ์  โทรศพัทม์อืถอื  อเีมล ์  

2.3 ทอียู ่- ในต่างประเทศ (กรณบีุคคลทมีไิดม้สีญัชาตไิทยใหร้ะบทุอียูท่ตีดิต่อไดใ้นต่างประเทศ)  

  

สาํหรบัตดิรปูส ี

ขนาด 2 นิว 
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3. คณุสมบติัตามวิชาชีพ 

3.1 คณุวฒุทิางการศกึษา 

ชอืสถาบนัการศกึษาทสีาํเรจ็การศกึษา  ชอืคุณวุฒแิละสาขาวชิาเอก  ปีทสีาํเรจ็ 

     

     

     

     

3.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืสมัมนาทเีกยีวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน / สถาบนัการเงนิ 

ชอืหลกัสตูร  ผูจ้ดัหลกัสตูร  ปีทเีขา้รว่ม 

     

     

     

     

4. ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจบุนั 

ชอืสถานททีาํงาน  ประเภทธุรกจิ  ตาํแหน่งงาน  ตงัแต่ - ถงึ 

(เดอืน / ปี ถงึ เดอืน / ปี) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

5. หน้าทีความรบัผิดชอบในตาํแหน่งงานปัจจบุนั 

  

  

  

  

6. การถือหุ้นในธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที   (วนัทไีดร้บัการเสนอชอื) 

 หุน้สามญั   หุน้ 

 คูส่มรส ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

 บุตรทยีงัไม่บรรลุนติภิาวะ  (1)   ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

  (2)  ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

  (3)  ถอืหุน้สามญั   หุน้ 

2 
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7. ธรุกิจทีเกียวข้องกบัตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ สําหรบัทุกบริษทัทีเป็นกรรมการ 

ผู้จดัการ หรือผู้มีอาํนาจในการจดัการ และทกุบริษทัทีมีการถือหุ้น 

7.1 บรษิทัทตีนเองเกยีวขอ้ง 

ชอืบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ตาํแหน่งงาน

ในธุรกจิ 

 ตงัแต่ปีถงึปี  รอ้ยละของ

หุน้ทถีอื 

 กลุม่ธุรกจิท ี1         

         

         

         

 กลุม่ธุรกจิท ี2         

         

         

         

 กลุม่ธุรกจิท ี3         

         

         

         

7.2 บรษิทัทคีูส่มรสหรอืบุตรยงัไม่บรรลุนติภิาวะเกยีวขอ้ง 

ชอืบรษิทั  ประเภทธุรกจิ  ตาํแหน่งงาน

ในธุรกจิ 

 ตงัแต ่

ปีถงึปี 

 ความ

เกยีวขอ้ง 

 รอ้ยละของ

หุน้ทถีอื 

           

           

           

หมายเหตุ (1) “กลุม่ธุรกจิ” หมายถงึ 

  (1.1) กลุม่ของบรษิทัทปีระกอบดว้ยบรษิทัแม่ บรษิทัลกู หรอืบรษิทัร่วม 

  (1.2) กลุม่บรษิทัทอียูภ่ายใตอ้าํนาจควบคมุกจิการของบุคคลเดยีวกนั 

 (2) สาํหรบับรษิทัทตีนเองเกยีวขอ้ง 

  (2.1) ใหจ้ดักลุ่มตามนิยาม “กลุม่ธุรกจิ” ใน (1) ทงันี กรณีบรษิทัทมีใิช่กลุ่มธรุกจิ ใหถ้อืวา่แต่ละบรษิทั

เป็นหนึงในกลุม่ธรุกจิดว้ย 

  (2.2) กรณีมีตําแหน่งงานในธุรกจิเป็นประธานกรรมการ กรรมการทเีป็นผู้บรหิาร หรอืกรรมการ

ผูม้อีาํนาจลงนาม โปรดระบุใหช้ดัเจน 

8. ประวติัการฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้องดาํเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหโุทษ) 

ศาล  สถานะ  คด ี(แพง่ /   ขอ้หาหรอื  ทุนทรพัย ์  เลขท ี  ผลคด ี

 (โจทก ์/ จาํเลย / ผูร้อ้ง) อาญา / ลม้ละลาย)  ฐานความผดิ    คด ี   

             

             

             

3 
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9. เอกสารประกอบการพิจารณาทีรบัรองโดยบุคคลทีได้รบัการเสนอชือ (ข้อใดจดัหาไมไ่ด้ กรณุาระบเุหตผุล) 

[   ] สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

[   ] สาํเนาทะเบยีนบา้น 

[   ] หลกัฐานแสดงคณุวฒุทิางการศกึษา 

[   ] หลกัฐานการแสดงการชาํระภาษเีงนิไดใ้นปีทผีา่นมา 

[   ] หนังสอืรบัรองการทํางานจากสถานททีํางานปจัจุบนัหรอืล่าสุด (กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้แบบ Company 

Testifying Form) 

[   ] หนงัสอืตรวจคนเขา้เมอืง / สาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณชีาวต่างประเทศ) 

[   ] หนังสอืรบัรองหรอืเอกสารอนืใดจากสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทัทใีหส้นิเชอื หรอืจากบรษิทัขอ้มูลเครดติ หรอื

จากหน่วยงานอนืทเีกยีวขอ้ง เพอืรบัรองว่าไม่เขา้ข่ายจดัชนัเป็นลกูหนีชนัตํากวา่มาตรฐาน ชนัสงสยั ชนัสงสยั

จะสญู หรอืชนัสญู 

 

ส่วนที 2 คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้าม 

ขา้พเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการ ธนาคารจะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของ

กรรมการตามกฎหมายทเีกยีวขอ้งซงึขา้พเจา้ทราบดแีลว้ และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ 

[   ]  ขา้พเจ้าเป็นบุคคลทีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีกําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซงึรวมถงึประกาศทเีกยีวขอ้ง 

[   ]  ขา้พเจา้เป็นบุคคลทขีาดคณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทกีําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัธุิรกจิสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซงึรวมถงึประกาศทเีกยีวขอ้ง โดยมรีายละเอยีด ดงัน ี

   

   

   

   

   

 

ส่วนที 3  คาํยินยอมและคาํรบัรอง 

ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / อนืๆ  )  บุคคลทีไดร้บัการเสนอชือ

ให้เข้ารบัการพิจารณาเพือดํารงตําแหน่งกรรมการธนาคาร ขอรบัรองว่ารายละเอยีดในข้อมูลข้างต้นและเอกสาร

ประกอบทยีนืมาพรอ้มนีถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจรงิทุกประการ รวมทงัยนิยอมให้ธนาคารเปิดเผยขอ้มูลหรอื

เอกสารประกอบดงักล่าวได ้

 

 

ลงชอื   บุคคลทไีดร้บัการเสนอชอื 

 ( ) 

วนัท ี   
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