
 

ผู้ที�มาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี�มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

               (ปิดอากรแสตมป์ <0 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)                                       (Affix 20 Baht duty stamp) 

Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที�      
Shareholders Registration No.                                          Written at  

                             วนัที�          เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 
 

   ขา้พเจา้  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขที�                            
          Address                  
 

 

 เป็นผูถ้อืหุน้ของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)   
 being a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) 

โดยถอืหุน้จาํนวนทั AงสิAนรวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  ดงันีA 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
� หุน้สามญั    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 

 
 ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

� 1. ชื�อ       อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที�  
Name        age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

� 2. ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที�  
Name age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

� 3. ชื�อ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที�  
Name  age years, residing at No. 
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code  

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ครั Aงที� 26 ในวนัศุกรท์ี� 26 มถุินายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดําร ิแขวง
ลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 หรอืที�จะพงึเลื�อนไป ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

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. 26 (AGM) on Friday, 26 June 2020, at 10.00 a.m. at the Ballroom, Anantara Siam Bangkok Hotel, 155 Rajdamri 
Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

สญัชาต ิ
nationality 



 

  - 2/2 - 

 
กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนั Aน ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
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. 
 
 
 
 

ลงชื�อ/Signed                        ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                (                                                                              ) 

ลงชื�อ/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชื�อ/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชื�อ/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 

ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. 

 


