
คาํชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน คาํชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน   การมอบการมอบฉันทะฉันทะ    
และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
1.  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตั "งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัประชมุ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั "น 9 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที4 44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   
2. ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ ดงันั "น ขอให้ผู้ เข้าประชมุโปรดนําเอกสารที4ธนาคารสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ4งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาสาํหรับการลงทะเบียนด้วย 
 
การออกเสียงลงคะแนน  
 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี " 
 
การออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี " 
ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี4สบิห้า

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ4งหนึ4งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั "งหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ4งในสามของจํานวนหุ้นที4
จําหนา่ยได้ทั "งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอื4น 

ในกรณีที4ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั "งใดเมื4อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ4งชั4วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ4งมาเข้าร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที4กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั "นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั "นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั "งหลงันี "ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื4นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื4นหนงัสือมอบฉนัทะ
ตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ที4ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที4ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะให้ทํา
ตามแบบที4นายทะเบียนกําหนด 

ข้อ 35. การออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นที4ตนถือ โดยให้นบัหนึ4งหุ้นเป็นหนึ4งเสียง ผู้ ถือ
หุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื4องใด ซึ4งที4ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นั "นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั "น นอกจากออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตั "งกรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ4งในส่วนที4ถือว่าหุ้นหนึ4งมีเสียงหนึ4งนั "น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที4บริษัทได้ออกหุ้น
บริุมสทิธิและกําหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 

เว้นแตใ่นข้อบงัคบันี "หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอื4น   การวินิจฉยัชี "ขาดหรือการลงมติของที4ประชุมผู้ ถือหุ้น   ไม่ว่า
จะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั   ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี " 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที4มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็น
ประธานในที4ประชมุมีคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึ4งเป็นเสยีงชี "ขาด 



 

(2) ในกรณีตกลงเข้าทํารายการที4เกี4ยวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื4อก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ4งสินทรัพย์ที4สําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ4งสินทรัพย์ที4สําคญัของบริษัท ทั "งนี " การตกลงเข้าทํารายการ
ดงักลา่วเป็นกรณีที4ต้องขอความเห็นชอบจากที4ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกําหนด กฎ หรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยและ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที4เกี4ยวข้อง   ให้ถือเสยีงไมน้่อยกว่าสาม
ในสี4ของจํานวนเสยีงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ4งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทํารายการซึ4งเข้าข่ายเป็นรายการที4เกี4ยวโยงกนั และ/หรือรายการเพื4อก่อให้เกิดการได้มา
หรือการจําหน่ายไปซึ4งสินทรัพย์ที4สําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ4งสินทรัพย์ที4สําคญัของบริษัทตามประกาศ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที4เกี4ยวข้อง
กับหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที4เกี4ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
เกี4ยวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ4งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 
การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที4กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ซึ4งเป็น
แบบที4กําหนดรายการตา่งๆ ที4จะมอบฉนัทะที4ละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพื4อให้ ผู้ ถือหุ้นที4ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื4น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายชื4อกรรมการที4ธนาคาร
กําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื4อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที4ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

 
ทั "งนี " กรณีที4ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทั4วไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที4ผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั "งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ได้   โดยสามารถ download ได้ที4 website: http://www.cimbthai.com  
 
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื/นเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

• ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื4อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือชื4อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
ครบถ้วน 

• ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยื4นต่อเจ้าหน้าที4ของธนาคาร ณ สถานที4ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้า
ประชมุ 

 
2. การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบชืุ4อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี " 
1.   นายสคุนธ์ กาญจนหตัถกิจ    
 รองประธาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
     ที4อยู ่210/87 อาคารเมืองทอง 2/2 ถ.พฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 

อาย ุ68 ปี 



 

2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม    
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ65 ปี 

      ที4อยู ่จาลนั เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลงังอร์ ดารุล เอซาน มาเลเซยี  
3.   นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั    
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ61 ปี 

 ที4อยู ่9/244 ถนนลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
 

 

• ในการมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร โปรดระบชืุ4อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั "ง b ทา่น เนื4องจากในกรณีที4 
 กรรมการทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้   กรรมการทา่นที4เข้าร่วมประชมุจะได้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื4อเข้าประชมุและ
 ออกเสยีงลงคะแนนในที4ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 
• ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือชื4อผู้มอบฉนัทะ 

 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ เข้าประชมุ โปรดแสดงเอกสารเอกสารดงัตอ่ไปนี "ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
1. ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   

 
c.c กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   ให้แสดงเอกสารที4สว่นราชการออกให้ซึ4งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุ เช่น  บตัรประจําตวัประชาชน   บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 
 
c.d กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

• หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที4แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ4งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ชื4อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที4สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ c.c และผู้มอบฉนัทะได้ลงชื4อ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

• เอกสารที4สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
 

2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตน   

• เอกสารที4สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ4งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึ4งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ4งเป็นผู้ ถือหุ้น 
 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ   
• หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที4แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซึ4งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื4อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 



 

• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ4งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ4งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ4ง
เป็นผู้ ถือหุ้น 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารที4ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ4งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบคุคลซึ4งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะได้ลงลายมือชื4อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• สาํเนาเอกสารที4สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถอืหุ้นซึ/งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที/จัดตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ: 
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึ4งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติ

บคุคลที4จดัตั "งขึ "นตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี  ทั "งนี " ภายใต้บงัคบัดงันี " 
• หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนั "นอาจจะเป็นเอกสารที4ออกโดยสว่นราชการของประเทศที4นิติบคุคลนั "นตั "งอยู ่หรือ

โดยเจ้าหน้าที4ของนิติบคุคลนั "นก็ได้  ทั "งนี " จะต้องมีรายละเอียดเกี4ยวกบัชื4อนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื4อผกูพนั
นิติบคุคลและเงื4อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื4อ ที4ตั "งสาํนกังานใหญ่ 

• เอกสารที4มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนั "นรับรองความถกูต้องของคําแปล 


