
 
               (ปิดอากรแสตมป์ �0 บาท) 

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

(แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั "งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

 

                                          เขยีนที�      
                                          Written at  

                             วนัที�          เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 

(1)   ขา้พเจา้                                                                                                
          I/We                                                                                                                                
          สาํนักงานตั "งอยูเ่ลขที�                                                                                                                                
          Reside at                                                                                                                                                                   

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                                                      
 As being the Custodian of  

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)   
Who is a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) 
  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั "งสิ"นรวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  ดงันี" 
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 

 
 (2)  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�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครั "งที� 26   
ในวนัศุกรท์ี� 26 มถุินายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้งบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดําร ิแขวงลุมพนีิ 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. 

 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในครั "งนี"  ดงันี" 
    I/We authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 

� มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั "งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
      Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote. 
� มอบฉนัทะบางสว่น  คอื 
      Grant partial shares of 

 � หุน้สามญั   หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสยีง 
                 Common share    shares, entitled to voting right of   votes         

สญัชาต ิ
nationality 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั "งนี" ดงันี" 

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

วาระทีH  I พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั "งที� 25 เมื�อวนัที� 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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระทีH  2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2562 
Agenda Item 2    To acknowledge the Bank’s operating results for the year 2019 
 
วาระทีH 3  รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
Agenda Item 3   To acknowledge the interim dividend payment 
 
วาระทีH 4  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สําหรบัปีสิ"นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระทีH  5  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจาํปี 2562 
Agenda Item 5    To consider and approve the appropriation of profit for the year 2019     

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระทีH  6 พจิารณาเลอืกตั "งกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระใหด้ํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง และเลอืกตั "งกรรมการใหม ่  
Agenda Item 6 To consider and approve the re-election of the directors retiring by rotation and election of a new director 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�   การแต่งตั "งกรรมการทั "งชุดตามเสนอ/ appointment of all directors as proposed 
�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
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� การแต่งตั "งกรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 

1. เอน็จิก ชาฮนั์ซ ฟารกุ บิน จมัมลั อาฮม์ดั   กรรมการ   
Encik Shahnaz Farouque Bin Jammal Ahmad    Director  

�   เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 

2.  นายอดิศร เสริมชยัวงศ ์   กรรมการ  
Mr. Adisorn Sermchaiwong   Director   

�   เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 
3.      นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ                           กรรมการอิสระ 
        Mr. Anon Sirisaengtaksin                    Independent Director 
�    เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 

 
วาระทีH  7  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
Agenda Item 7   To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020   
 �   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระทีH  8 พจิารณาแต่งตั "งผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี 2563 และกําหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัช ี  
Agenda Item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit  fee for the year 2020 
 �   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
     

วาระทีH  9  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบงัคบัของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 30 และ หมวด 6 
  การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ีขอ้ 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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระทีH 10   พจิารณาอนุมตักิารเลกิกจิการสาขาเวยีงจนัทน์  
Agenda Item 10   To consider and approve the dissolution of Vientiane Branch 

�   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระทีH  11  เรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda Item 11  Other matters (if any) 
 �   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย/Approve  �  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove �  งดออกเสยีง/Abstain 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี"ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั "นไม่ถูกต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้้รบั
มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
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. 
 

กจิการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือ
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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.                       

 
 
   ลงชื�อ/Signed                                                                    ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                             (                                                                        ) 
 
 ลงชื�อ/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                        ) 
 
 ลงชื�อ/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                        ) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 
 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี"ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบยีนผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั "งใหค้สัโตเดยีน (Custodian)   
 ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก 
 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. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้
 ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ
 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Supplement to Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  
The appointment of proxy holder by the shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited  

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครั "งที� ~�       
ในวนัศุกรท์ี� 26 มถุินายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดําร ิแขวงลุมพนีิ 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. 

 
 

     

วาระที� เรื�อง    
Agenda Item Subject : 

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

� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี" 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

�  เหน็ดว้ย     เสยีง     �  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง    � งดออกเสยีง       เสยีง 
       Approve                Votes         Disapprove                  Votes        Abstain                         Votes 
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