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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บา้ นเลขที่
Address

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
being a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
holding a total of

หุน้ สามัญ
ordinary share

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to
shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes, as follows:

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

 3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อําเภอ/เขต
Amphur/District
หรือ
or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อําเภอ/เขต
Amphur/District
หรือ
or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อําเภอ/เขต
Amphur/District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22
ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนน
หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.
22 on Tuesday, 19 April 2016, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan Road,
Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed as if they have been undertaken by myself / ourselves in
all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor

(

)

ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

(

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

ลงชื่อ/Signed
(

)
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

ลงชื่อ/Signed
(

)

หมายเหตุ / Remark
ผูถ้ อื หุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผูร้ บั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxy holders for splitting votes.
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