(ปิ ดอากรแสตมป์ 0 บาท)

(1)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(Affix 20 Baht duty stamp)
Proxy (Form C.)
(แบบทีใช้เฉพาะกรณีผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง" ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)
เขียนที
Written at
วันที
เดือน
พ.ศ.
Date
Month
Year
สัญชาติ
ข้าพเจ้า
I/We
nationality
สํานักงานตัง" อยูเ่ ลขที
Reside at
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As being the Custodian of
ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
Who is a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง" สิน" รวม
holding a total of
หุน้ สามัญ
ordinary share

(2)

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
3. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

หุน้
หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

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

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

เสียง ดังนี"
เสียง

votes, as follows:
votes

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

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครัง" ที 26
ในวันศุกร์ที 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทีจะพึงเลือนไป ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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 Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในครัง" นี" ดังนี"
I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง" หมดทีถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Common share
shares, entitled to voting right of

เสียง
votes

(4)
วาระทีH I

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง" นี" ดังนี"
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง" ที 25 เมือวันที 18 เมษายน 2562

Agenda Item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 25 held on 18 April 2019
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระทีH 2

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2562

Agenda Item 2 To acknowledge the Bank’s operating results for the year 2019
วาระทีH 3

รับทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล

Agenda Item 3 To acknowledge the interim dividend payment
วาระทีH 4

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สน"ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2562

Agenda Item 4 To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for
the fiscal year ended 31 December 2019
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระทีH 5

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2562

Agenda Item 5 To consider and approve the appropriation of profit for the year 2019
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
วาระทีH 6

พิจารณาเลือกตัง" กรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง และเลือกตัง" กรรมการใหม่

Agenda Item 6 To consider and approve the re-election of the directors retiring by rotation and election of a new director
(ก)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข)
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
การแต่งตัง" กรรมการทัง" ชุดตามเสนอ/ appointment of all directors as proposed
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
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การแต่งตัง" กรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1. เอ็นจิ ก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มดั
กรรมการ
Encik Shahnaz Farouque Bin Jammal Ahmad
Director
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
2.

นายอดิ ศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการ
Mr. Adisorn Sermchaiwong
Director
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

3.

นายอนนต์ สิ ริแสงทักษิ ณ
Mr. Anon Sirisaengtaksin
เห็นด้วย/Approve

วาระทีH 7

กรรมการอิ สระ
Independent Director
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563

Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระทีH 8

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

พิจารณาแต่งตัง" ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2563 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2020
(ก)
(a)
(ข)
(b)

วาระทีH 9

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

พิจารณาอนุ ม ตั ิแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43

Agenda Item 9 To consider and approve amendments to the Articles of Association of the Bank, including Chapter IV: Board of
Directors, Article 25; Chapter V: General Meeting of Shareholders, Article 30; and Chapter VI: Accounting,
Financing and Auditing, Article 43
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
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วาระทีH 10

พิจารณาอนุมตั กิ ารเลิกกิจการสาขาเวียงจันทน์

Agenda Item 10 To consider and approve the dissolution of Vientiane Branch
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain

เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 11 Other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย/Approve
ไม่เห็นด้วย/Disapprove
งดออกเสียง/Abstain
วาระทีH 11

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี"ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน" ไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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) ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทที
ี ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รบั
มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผู้รบั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชือ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor

)

(
ลงชือ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

)

(
ลงชือ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

)

(
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี"ใช้เฉพาะกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ทีปรากฏชือในทะเบียนผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง" ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
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. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีทมีี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
The appointment of proxy holder by the shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง" ที ~•
ในวันศุกร์ที 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทีจะพึงเลือนไป ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
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.

วาระที
Agenda Item

เรือง
Subject :
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที
Agenda Item

เสียง
Votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

เรือง
Subject :
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
Approve

วาระที
Agenda Item

เสียง
Votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

เรือง
Subject :
(ก)
(a)
(ข)
(b)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี"
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย
Approve

เสียง
Votes

ไม่เห็นด้วย
Disapprove
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เสียง
Votes

งดออกเสียง
Abstain

เสียง
Votes

