
 
               (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)                                    (Affix 20 Baht duty stamp) 
Proxy (Form C.) 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถอืหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

                                          เขียนที่      
                                          Written at 
 

                             วันที่          เดือน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

(1)   ขาพเจา                                                                                                
          I/We                                                                                                                                
          สํานักงานต้ังอยูเลขที ่                                                                                                                               
          Reside at                                                                                                                                                                  

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ                                                                                                      
 As being the Custodian of  

ซึ่งเปนผูถอืหุนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)   
Who is 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 
 
 (2)  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 ครั้ง
ที่ 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. 

 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ้ ดังนี้ 
    I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
      Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote. 
 มอบฉันทะบางสวน  คือ 
      Grant partial shares of 

  หุนสามัญ   หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
                 Common share    shares, entitled to voting right of   votes         

สัญชาติ 
nationality 



 

  - 2/6 - 

  
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมือ่วันที่ 20 เมษายน 2561 
Agenda Item 1    To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 24, held on 20 April 2018 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

   เห็นดวย        เสียง       ไมเห็นดวย      เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
               Approve        Votes   Disapprove      Votes         Abstain                Votes 

 
วาระที่  2 พิจารณาอนมุัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม 15,140,113,803.50  บาท 
 เปนทุนจดทะเบยีน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนทีต่ราไว 
 0.50 บาทตอหุน 
Agenda Item 2     To consider and approve the increase in the registered capital of the Bank by THB 2,271,017,070.50 from THB 
 15,140,113,803.50  to THB 17,411,130,874.00 via the issuance of 4,542,034,141 new ordinary shares with a par 
 value of THB 0.50 per share 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดวย              เสียง       ไมเห็นดวย         เสียง     งดออกเสียง              เสียง 
                Approve        Votes  Disapprove      Votes        Abstain                    Votes 

 
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของธนาคาร 
Agenda Item 3    To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Bank to  

 correspond with the Bank’s increase in the registered capital 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

        เห็นดวย        เสียง       ไมเห็นดวย        เสียง     งดออกเสียง               เสียง 
              Approve        Votes   Disapprove         Votes        Abstain                  Votes 

 
วาระที่  4  พิจารณาอนมุัติจดัสรรหุนสามัญออกใหม จํานวน 4,542,034,141 หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน ใหแกผูถอืหุน

 เดิมของธนาคารตามสัดสวนการถอืหุนในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิมโดยเสนอขายในราคา 0.87 บาทตอหุน (“Rights 
 Offering”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน               

Agenda Item 4    To consider and approve the allocation of 4,542,034,141 newly issued shares with a par value of THB 0.50 per 
share to the existing shareholders in proportion to their shareholding at the ratio of 3 new shares for every 20 
existing CIMB Thai shares at an offering price of THB 0.87 per share (“Rights Offering”) and determination of the 
terms of allocation of shares 

                          (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
  (b)   To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

       เห็นดวย         เสียง       ไมเห็นดวย       เสียง     งดออกเสียง           เสียง 
             Approve         Votes   Disapprove      Votes        Abstain                 Votes 

 
วาระที่  5  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda Item 5     Other matters (if any) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
  เห็นดวย/Approve    ไมเห็นดวย/Disapprove   งดออกเสียง/Abstain 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม
 ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall 
be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes 
resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition 
of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all 
respects. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให
ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our 
intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

                
 
     ลงชื่อ/Signed                                                                     ผูมอบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                              (                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                    ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                              (                                                                   ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                    ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                              (                                                                   ) 
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หมายเหตุ / Remarks 
 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีทีผู่ถอืหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูลงทนุตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)   
 ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก 
 This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the shareholder registration book as foreign 
 investors and a custodian in Thailand is appointed therefor. 

2. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole 
 or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ
 มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to 
 Proxy Form C. shall be used. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  
The appointment of proxy holder by the shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited  

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ช้ัน 9 ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี 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. 

 
     

วาระที่ เรื่อง    
Agenda Item Subject : 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เห็นดวย     เสียง       ไมเห็นดวย      เสียง     งดออกเสียง       เสียง 
       Approve                Votes         Disapprove                  Votes        Abstain                         Votes 

 

วาระที่ เรื่อง    
Agenda Item Subject : 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เห็นดวย     เสียง       ไมเห็นดวย      เสียง     งดออกเสียง       เสียง 
       Approve                Votes         Disapprove                  Votes        Abstain                         Votes 

วาระที่ เรื่อง    
Agenda Item Subject : 

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เห็นดวย     เสียง       ไมเห็นดวย      เสียง     งดออกเสียง       เสียง 
       Approve                Votes         Disapprove                  Votes        Abstain                         Votes 


