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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� � 
 

คาํชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะ 
และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 
1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ตั %งแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไปของวนัประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั %น 9 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ เลขที7  44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  

2. ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ด(Barcode)ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ ดงันั %น ขอให้ผู้ เข้าประชมุโปรดนําเอกสารที7ธนาคารสง่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ7งได้พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้มาสาํหรับการลงทะเบียน 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี % 
 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี7สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ7งหนึ7งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั %งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ7งในสามของ
จํานวนหุ้นที7จําหนา่ยได้ทั %งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอื7น 

ในกรณีที7ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั %งใดเมื7อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ7งชั7วโมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ7งมา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที7กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั %นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั %นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั %งหลงันี %ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

 
ข้อ 34. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื7นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื7นหนงัสือมอบ

ฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ ที7ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที7ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบ
ฉนัทะให้ทําตามแบบที7นายทะเบียนกําหนด 

 
ข้อ 35. การออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จํานวนหุ้นที7ตนถือ โดยให้นบัหนึ7งหุ้นเป็นหนึ7งเสียง 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื7องใด ซึ7งที7ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั %นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั %น 
นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั %งกรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึ7งในสว่นที7ถือวา่หุ้นหนึ7งมีเสียงหนึ7งนั %น มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที7บริษัท
ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและกําหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 
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เว้นแต่ในข้อบงัคบันี %หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื7นการวินิจฉยัชี %ขาดหรือการลงมติของที7ประชุม   
ผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั   ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี % 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ผู้ เป็นประธานในที7ประชมุมีคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึ7งเป็นเสยีงชี %ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเข้าทํารายการที7เกี7ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพื7อก่อให้เกิดการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ7งสินทรัพย์ที7สําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ7งสินทรัพย์ที7สําคญัของบริษัท ทั %งนี % 
การตกลงเข้าทํารายการดงักลา่วเป็นกรณีที7ต้องขอความเห็นชอบจากที7ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกําหนด กฎ หรือ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที7
เกี7ยวข้อง ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี7ของจํานวนเสยีงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ7งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทํารายการซึ7งเข้าข่ายเป็นรายการที7เกี7ยวโยงกัน และ/หรือรายการเพื7อ
ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจําหนา่ยไปซึ7งสนิทรัพย์ที7สําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ7งสินทรัพย์ที7สําคญั
ของบริษัทตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที7เกี7ยวข้องกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที7เกี7ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี7ยวกบัการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ7งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 
การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที7กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ซึ7ง
เป็นแบบที7กําหนดรายการต่างๆ ที7จะมอบฉันทะที7ละเอียดและชัดเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพื7อให้ผู้ ถือหุ้นที7ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื7น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายชื7อ
กรรมการที7ธนาคารกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื7อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที7ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

 
ทั %งนี % กรณีที7ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทั7วไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที7ผู้

ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั %งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร
http://www.cimbthai.com 
 
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

• ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื7อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื7อผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้
ถกูต้องครบถ้วน 

• ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื7นตอ่เจ้าหน้าที7ของธนาคาร ณ สถานที7ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ
เข้าประชมุ 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบชืุ7อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันี % 

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ    
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที7อยู ่210/87 อาคารเมืองทอง 2/2 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

อาย ุ70 ปี 

2. ดาโต๊ะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบั 
ดแูลกิจการ 
ที7อยู ่จาลนั เอสเอส5 บี/5เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลงังอร์ ดารุล เอซาน มาเลเซยี 

อาย ุ67 ปี 

3. นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน สรรหา และกํากบัดแูลกิจการ 
ที7อยู7่7/11 ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

อาย ุ56 ปี 

9.  นายประเวช องอาจสทิธิกุล                         อาย ุ_` ปี  
      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

      ที7อยู ่abc หมู ่`` ซอยนพรัตน์ ab ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา จงัหวดั   
      กรุงเทพมหานคร `d`ed 

 
• ในการมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร โปรดระบชืุ7อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั %ง b ทา่น เนื7องจากใน

กรณีที7กรรมการทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้   กรรมการทา่นที7เข้าร่วมประชมุจะได้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื7อเข้า
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที7ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือชื7อผู้มอบฉนัทะ 
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ เข้าประชมุ โปรดแสดงเอกสารเอกสารดงัตอ่ไปนี %ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 
1. ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: 

 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที7สว่นราชการออกให้ซึ7งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั

ไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 
 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
• หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที7แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ7งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื7อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
• สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที7สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมรีายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ชื7อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
• เอกสารที7สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
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2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 

 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

• เอกสารที7สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ7งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึ7งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ7งเป็นผู้
ถือหุ้น 
 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
• หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที7แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซึ7งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื7อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
• สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ7งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ7งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุคลซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้น 

• สําเนาภาพถ่ายเอกสารที7ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ7งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ7งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื7อรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

• สาํเนาเอกสารที7สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถอืหุ้นซึ�งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จัดตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ: 
 
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ7งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติ

บคุคลที7จดัตั %งขึ %นตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี  ทั %งนี % ภายใต้บงัคบัดงันี % 
• หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนั %นอาจจะเป็นเอกสารที7ออกโดยสว่นราชการของประเทศที7นิติบคุคลนั %นตั %งอยู่ หรือ

โดยเจ้าหน้าที7ของนิติบคุคลนั %นก็ได้  ทั %งนี % จะต้องมีรายละเอียดเกี7ยวกบัชื7อนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือชื7อผกูพนั
นิติบคุคลและเงื7อนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชื7อ ที7ตั %งสาํนกังานใหญ่ 

• เอกสารที7มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนั %นรับรองความถกูต้องของคําแปล 


