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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 

 

คาํชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะ 

และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป ของวนัประชมุ ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร   

2. ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ ดงันัน้ ขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดนําเอกสารท่ีธนาคาร

สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้มาสาํหรับการลงทะเบียน 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี ้

 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่

หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 

 

ข้อ 34. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนงัสือมอบ

ฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบ

ฉนัทะให้ทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

ข้อ 35. การออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ซึ่งท่ีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ 

นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษัท

ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและกําหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 
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เว้นแตใ่นข้อบงัคบันีห้รือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน   การวินิจฉยัชีข้าดหรือการลงมติของท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั   ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุมีคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพ่ือก่อให้เกิดการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัท ทัง้นี ้

การตกลงเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นกรณีท่ีต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกําหนด กฎ หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี

เก่ียวข้อง ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทํารายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือรายการเพ่ือ

ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ีสําคญั

ของบริษัทตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเก่ียวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 

การมอบฉันทะ 

 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ซึง่

เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายช่ือ

กรรมการท่ีธนาคารกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

 

ทัง้นี ้กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีท่ีผู้

ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

http://www.cimbthai.com  

 

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 

• ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าท่ีของธนาคาร ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ

เข้าประชมุ 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี ้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ    

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู ่210/87 อาคารเมืองทอง 2/2 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

อาย ุ69 ปี 

2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม    

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู ่จาลนั เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลงังอร์ ดารุล เอซาน มาเลเซีย 

อาย ุ66 ปี 

3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู ่77/11 ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

อาย ุ55 ปี 

 

• ในการมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทัง้ 3 ทา่น เน่ืองจากใน

กรณีท่ีกรรมการทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้   กรรมการทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุจะได้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้า

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ เข้าประชมุ โปรดแสดงเอกสารเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

 

1. ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   

 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 

 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

• หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมรีายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
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2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 

 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   

• เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

• สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้

ถือหุ้น 

 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ   

• หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

• สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมข้ีอความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 

3. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ: 

 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติ

บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี  ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงันี ้

• หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือ

โดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนั

นิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

• เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ

บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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