
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

               (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                       (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                          เขียนที่      
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วันที่          เดือน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 
 

   ขาพเจา  
           I/We                                                                                                                                
          อยูบานเลขที่                            
          Address                  
 

 

 เปนผูถือหุนของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)   
 being a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม    หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  ดังนี ้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

 หุนสามัญ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 

 
 ขอมอบฉันทะให  

hereby appoint  

 1. ช่ือ       อาย ุ ป อยูบานเลขที ่  
Name        age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จังหวัด รหัสไปรษณยี  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ช่ือ อาย ุ ป อยูบานเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จังหวัด รหัสไปรษณยี  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ช่ือ อาย ุ ป อยูบานเลขที ่  
Name  age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จังหวัด รหัสไปรษณยี  
Province Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ  หองออดิทอเรียม ช้ัน 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2018 (EGM) on Tuesday, 4 September 2018, at 10.00 a.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. 

สัญชาติ 
nationality 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถอืเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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                        ผูมอบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                (                                                                              ) 

ลงชื่อ/Signed                        ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชื่อ/Signed                        ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชื่อ/Signed                        ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. 

 


