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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 เขยีนที ่     
 Written at 

 

       วนัที ่ เดอืน  พ.ศ.   
       Date         Month           Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ สญัชาต ิ
 I/We Nationality 
 อยูบ่า้นเลขที ่
  Address 
 

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

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  ดงัน้ี 
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 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้  
 hereby appoint  

1. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name        age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

2. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

3. ชือ่ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที ่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์  
Province   Postal Code 
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่
1/2560 ในวนัศุกรท์ี ่24 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 9 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ เลขที ่44 
ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2017 Friday, 24 February 2017, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan 
Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
 ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Shareholders attending the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

วาระท่ี  1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2559 
Agenda Item 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22, held on 19 April 2016 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี  2 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 12,387,365,839.50 บาท เป็น
 ทุนจดทะเบยีน 15,140,113,803.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 5,505,495,928 หุน้ มูลค่า หุน้ทีต่ราไว ้0.50
 บาทต่อหุน้ 
Agenda Item 2 To consider and approve the increase in the registered capital of the Bank by THB 2,752,747,964.00 from THB 

12,387,365,839.50 to THB 15,140,113,803.50 via the issuance of 5,505,495,928 new ordinary shares with a par value of 
THB 0.50 per share 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของธนาคาร 
Agenda Item 3 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Bank to correspond with 
 the Bank’s increase in the registered capital 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัออกใหมจ่าํนวน 5,505,495,928 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้0.50 บาท ต่อหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของ
 ธนาคารตามสดัสว่นการถอืหุน้ในอตัรา 2 หุน้ใหม ่ต่อ 9 หุน้เดมิ โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุน้ และกาํหนด หลักเกณฑ์ในการ
 จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of 5,505,495,928newly issued shares with a par value of THB 0.50 per shareto 
  the existing shareholders in proportion to their shareholding at the ratio of 2 new shares for every 9 existing CIMB Thai 
 shares at a offering price of THB 1 per share and determination of the terms of allocation of shares 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระท่ี  5 เรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda Item 5 Other matters (if any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ
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. 
 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือ

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 
 
 
                              ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                             (                                                                        ) 
 
                           ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                        ) 
 
                           ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                        ) 
 

                          ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                              (                                                                        ) 
 

 
หมายเหต/ุ Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. 
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2. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. 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 B. shall be used. 
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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  

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัศุกรท์ี ่24 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 9 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ี
ไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย 

 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2017 Friday, 24 February 2017, at 2.00 p.m.at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkokor at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

     

วาระที ่ เรือ่ง  
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriatein all respects. 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 

วาระที ่ เรือ่ง  
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriatein all respects. 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระที ่ เรือ่ง  
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriatein all respects. 

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

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระที ่ เรือ่ง  
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriatein all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:- 

เหน็ดว้ย/Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove งดออกเสยีง/Abstain 


