
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 

 เขยีนท ี     

 Written at 
 

                            วนัท ี          เดอืน    พ.ศ.   

                            Date             Month                   Year 
 

   (1) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ
            I/We Nationality 
           อยู่บา้นเลขท ี 

            Address  
 

 (2) 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 ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั              เสยีง  

 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
 

  (3) 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 รหสัไปรษณยี์  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 รหสัไปรษณยี์  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 รหสัไปรษณยี์  

Province      Postal Code  
 

คนหนงึคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี29 ใน
วนัพุธท ี12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสอือเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดยีว ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์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. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี 

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

วาระที  1  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2565 

Agenda Item 1    To acknowledge the Bank’s operating results for the year 2022 

 

วาระที 2 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2565 

Agenda Item 2   To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the fiscal 

 year ended 31 December 2022 

    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

 (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    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที 3  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2565 และการจา่ยเงนิปันผล 

Agenda Item 3   To consider and approve the appropriation of profit for the year 2022 and payment of dividend  

     (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (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    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที  4  รบัทราบกรรมการลาออก   

Agenda Item 4    To acknowledge a director’s resignation 

 

วาระที  5  พจิารณาเลอืกตงักรรมการทคีรบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระใหด้าํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึง     

Agenda Item 5    To consider and approve the re-election of the directors retiring by rotation   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 (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: 

   การแต่งตงักรรมการทงัชุดตามเสนอ/ Appointment of all directors as proposed 

  เหน็ด้วย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล/ Appointment of certain directors 

1. นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ   กรรมการอิสระ   

Mr. Anon Sirisaengtaksin      Independent Director 

   เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

2.  ดาโต๊ะ อบัดลุ ราฮม์นั บิน อาฮม์ดั   กรรมการ  

Dato’ Abdul Rahman Bin Ahmad   Director 

   เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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3.     นายพอล วอง ชี คิน  กรรมการ  

        Mr. Paul Wong Chee Kin Director 

    เหน็ดว้ย/Approve    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที  6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

Agenda Item 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023   

 (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

 (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    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

  

วาระที  7  พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชสีาํหรบัปี 2566 และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ี

Agenda Item 7    To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2023  

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

 (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    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที  8  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขขอ้บงัคบัของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ขอ้ 21 ขอ้ 24 ขอ้ 25 และขอ้ 26 หมวด 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น  

 ขอ้ 30 ขอ้ 31 ขอ้ 32 และขอ้ 34 หมวด 6 การบญัช ีการเงนิ และการสอบบญัช ีขอ้ 43 และขอ้ 50 และหมวด 7 บทเพมิเตมิ ขอ้ 52 

 และขอ้ 53  

Agenda Item 8    To consider and approve amendments to the Articles of Association of the Bank, including Chapter IV: Board of Directors, 

 Articles 21, 24, 25 and 26; Chapter V: General Meeting of Shareholders, Articles 30, 31, 32 and 34; Chapter VI: 

 Accounting, Financing and Auditing, Articles 43 and 50; and Chapter VII: Additional Provisions, Articles 52 and 53 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

 (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    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

วาระที  9  เรอืงอนืๆ (ถ้าม)ี 

Agenda Item 9  Other matters (if any) 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

 (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    ไม่เหน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะนีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนันไม่ถูกต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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. 
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(6) ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีททีปีระชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิข้อเทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีหน็สมควร 

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. 

กจิการใดทผีู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทขี้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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.                       

 

 

   ลงชอื/Signed                                                                    ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

                                             (                                                                        ) 

 

 ลงชอื/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                             (                                                                        ) 

 

 ลงชอื/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

                                             (                                                                        ) 

 

 

หมายเหตุ / Remarks 

 

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. 

2. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณทีมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to                    

Proxy Form B shall be used. 

 

 

 

ธนาคารใหค้วามสาํคญักบัความเป็นส่วนตวัและพยายามมุ่งมนัทจีะคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉันทะสามารถรบัทราบขอ้มูลเกยีวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไดต้ามประกาศความเป็นส่วนตวัของธนาคารท ี

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. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplement to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย  จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of a proxy holder by the shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited  

คนหนงึคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี29 ใน
วนัพุธท ี12 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสอือเิล็กทรอนิกสเ์พยีงรูปแบบเดยีว ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์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. 

     

วาระท ี เรอืง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(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 
 

วาระท ี เรอืง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(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 
 

วาระท ี เรอืง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
(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 
 


