
 

      

ที ซีไอเอ็มบีไทย ลบบ. 034/2565 

 

วนัท ี22 มีนาคม 2565 

 

เรือง แจ้งเปลียนแปลงข้อความ 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ตามทีคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบีไทย” หรือ “ธนาคาร”) ในการประชุม               

ครังที 2/2565 เมือวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2565 มีมติอนมุตัิกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครังท ี28 ในวนัองัคารที 12 เมษายน 2565 

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุออดิทอเรียม ชนั 9 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) โดยธนาคารได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครังที 28 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ลงวนัที 4 มีนาคม 2565 ไปยงัผู้ถือหุ้นในวันที 22 มีนาคม 

2565 แล้วนนั 

 

ทงัน ีธนาคารใคร่ขอเปลียนแปลงข้อความในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ฉบบัภาษาองักฤษ ในส่วนทีเกียวข้องกับ

ชว่งเวลาทีผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงัธนาคาร และในสว่นทีเกียวข้องกบัช่วงเวลาทีธนาคารเปิดระบบลงทะเบียนเพือ

ยนืแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ดงัน ี

 

ในส่วนทเีกียวข้องกบัชว่งเวลาทีผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามลว่งหน้ามายงัธนาคาร (หนา้ 9) 

 

ข้อความเดิม    

Should any shareholder have queries in relation to the meeting agenda, please submit your query in advance via 

the e-mail address of the Bank, i.e. cs@cimbthai.com, or send by registered postal mail to Company Secretary and 

Administration, CIMB Thai Bank Plc. , 21st floor, 44 Langsuan Road, Lumpini Sub- district, Patumwan District, 

Bangkok 10330, or by fax no.  02- 657- 3082, during 12 -  31 March 2022.  In this regard, please also provide your 

name, address and phone number for ease of reference and reply. 

 

ข้อความใหม ่  

Should any shareholder have queries in relation to the meeting agenda, please submit your query in advance via 

the e-mail address of the Bank, i.e. cs@cimbthai.com, or send by registered postal mail to Company Secretary and 

Administration, CIMB Thai Bank Plc. , 21st floor, 44 Langsuan Road, Lumpini Sub- district, Patumwan District, 

Bangkok 10330, or by fax no.  02- 657- 3082, during 11 -  31 March 2022.  In this regard, please also provide your 

name, address and phone number for ease of reference and reply. 
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ในส่วนทเีกียวข้องกบัชว่งเวลาทีธนาคารเปิดระบบลงทะเบียนเพือยืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชมุผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (หนา้ 10) 

 

ข้อความเดิม   

Please refer to the Guidelines for Meeting Registration, Proxy Appointment, and Vote Casting and Counting Via 

Electronic Media Channel in Enclosure 6, and Guidelines for Attending Electronic Meeting Via Inventech Connect 

in Enclosure 7, given that the meeting registration, vote casting and counting will be entirely proceeded via the 

electronic media channel. The registration system will be available from 13 March 2022 at 8.30 a.m. until the end 

of the Meeting on 12 April 2022.  The Bank will specify the names of the shareholders who have the right to attend 

the AGM No. 28 on Wednesday, 9 March 2022 (Record Date). 
 

 

ข้อความใหม ่  

Please refer to the Guidelines for Meeting Registration, Proxy Appointment, and Vote Casting and Counting Via 

Electronic Media Channel in Enclosure 6, and Guidelines for Attending Electronic Meeting Via Inventech Connect 

in Enclosure 7, given that the meeting registration, vote casting and counting will be entirely proceeded via the 

electronic media channel. The registration system will be available from 31 March 2022 at 8.30 a.m. until the end 

of the Meeting on 12 April 2022.  The Bank will specify the names of the shareholders who have the right to attend 

the AGM No. 28 on Wednesday, 9 March 2022 (Record Date). 
 

 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

 

         

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                  (นางปฏิมา จําปาสตุ) 

                                                                                เลขานกุารบริษัท 

 

 

เลขานกุารบริษัท และงานบริหารทวัไป 

โทรศพัท์ 0-2638-8287  


