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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะ 

และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขที่  44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร   

2. ธนาคารใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนเข้าประชมุ ดงันัน้ ขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าเอกสารที่ธนาคาร
สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้พิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) ไว้มาส าหรับการลงทะเบียน 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. ก าหนดไว้ ดงันี ้
 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่
หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

 
ข้อ 34. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนงัสือมอบ

ฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบ
ฉนัทะให้ท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

 
ข้อ 35. การออกเสยีงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน้ 
นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึง่ในสว่นท่ีถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ใช้บงัคบักบักรณีที่บริษัท
ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและก าหนดให้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนน้อยกวา่หุ้นสามญั 
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เว้นแตใ่นข้อบงัคบันีห้รือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น   การวินิจฉยัชีข้าดหรือการลงมติของที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั   ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุมีคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีตกลงเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการตกลงเข้าท ารายการเพื่อก่อให้เกิดการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัท ทัง้นี ้
การตกลงเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อก าหนด กฎ หรือ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่
เก่ียวข้อง ให้ถือเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าท ารายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือรายการเพื่อ
ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ที่ส าคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญั
ของบริษัทตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 
การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้ ซึง่
เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการธนาคาร (ตามรายช่ือ
กรรมการท่ีธนาคารก าหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

 
ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้

ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 
http://www.cimbthai.com  
 
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้
ถกูต้องครบถ้วน 

 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ
เข้าประชมุ 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้พียงผู้ เดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

 ที่อยู ่254/241 หมูบ้่านสมัมากร ซอย 50/2  ถ.รามค าแหง 112 แขวง สะพานสงู 
 เขตสะพานสงู กรุงเทพฯ  

อาย ุ71 ปี 

2.  นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค 
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการก ากบัดแูลกิจการ 
ที่อยู ่77/11 ซอยแจ่มจนัทร์ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

อาย ุ58 ปี 

3.  นายชาญมนู  สุมาวงศ์ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการในคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน สรรหา 
และการก ากบัดแูลกิจการ 
ที่อยู ่634 ถนนนครไชยศรี ซอยศรียา่น 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ    

อาย ุ62 ปี 

4.  นายรอม หิรัญพฤกษ์ 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการและประธานส ารองในคณะกรรมการ Board 
Risk Committee 
ที่อยู ่100/155 สขุมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

อาย ุ64 ปี 
 

 

  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ เข้าประชมุ โปรดแสดงเอกสารเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 
1. ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   

 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 
 

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมรีายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 
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2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 
 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   
 เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น 
 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ   
 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ: 
 
ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติ

บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี  ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงันี ้
 หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรือ

โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั
นิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 


