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Proxy (Form A.) 
 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนท ี     
Shareholders Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัท ี         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month             Year 
 

   ขา้พเจ้า  
           I/We                                                                                                                                
          อยู่บา้นเลขท ี                           
          Address                  
 

 

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

โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม    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 

 
 ขอมอบฉนัทะให ้  

hereby appoint  

 1. ชอื       อายุ ปี อยู่บา้นเลขท ี  
Name        Age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชอื อายุ ปี อยู่บา้นเลขท ี  
Name Age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชอื อายุ ปี อยู่บา้นเลขท ี  
Name  Age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
Province Postal Code  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพอืเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครงัท ี29 ในวนัพุธท ี12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสอือเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดยีว ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน
สอือเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง หรอืทจีะพงึเลอืนไป ในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
 

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. 29 (AGM) on Wednesday, 12 April 2023, at 14.00 hrs. through electronic media channel only in accordance with 
the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 and relevant laws and other regulations or at any adjournment thereof to 
any other date, time and place. 

 

 

 

 

 

  

สญัชาต ิ
nationality 
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กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 
 
 
 

ลงชอื/Signed                        ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                (                                                                              ) 

ลงชอื/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชอื/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

ลงชอื/Signed                        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                (                                                                              ) 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 

ผูถ้อืหุ้นทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารให้ความสาํคัญกับความเป็นส่วนตัวและพยายามมุ่งมนัทีจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ 

ท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสามารถรบัทราบขอ้มูลเกียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม

ประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคารที www.cimbthai.com  

The Bank values a privacy and strives for protecting your personal data. You may find the details of our collection, usage and  
disclosure of your personal data in CIMB Thai’s Privacy Notice at www.cimbthai.com. 


