สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ
และหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม ในการประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 9
ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จํ า กั ด (มหาชน) สํ า นั ก งานใหญ เลขที่ 44 ถนนหลั ง สวน แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
2. ธนาคารใชระบบบารโคด (Barcode) ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่ธนาคาร
สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดพิมพบารโคด (Barcode) ไวมาสําหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนน
ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33. 34. และ 35. กําหนดไว ดังนี้
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม
ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดยตองยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น
นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัท
ไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ
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เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุม
ผูถือหุน ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิดการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท ทั้งนี้
การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามขอกําหนด กฎ หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
เกี่ยวของ ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือรายการเพื่อ
กอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ
ของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ
หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
การมอบฉันทะ
ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว ซึ่ง
เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อ
กรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน
ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่ผู
ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ
เลื อ กใช ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ได โดยสามารถพิ ม พ ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะดั ง กล า ว ได ท างเว็ บ ไซต ข องธนาคาร
http://www.cimbthai.com
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ

ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให
ถูกตองครบถวน

ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ
เขาประชุม
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2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ

ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื่อตอไปนี้เพียงผูเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ
1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
อายุ 70 ป
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
ที่อยู 254/241 หมูบานสัมมากร ซอย 50/2 ถ.รามคําแหง 112 แขวง สะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
2. นายมาริษ สมารัมภ
อายุ 75 ป
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู 80 ซ.พรอมพันธ (สุขุมวิท 39) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
3. นางวาทนันทน พีเทอรสิค
อายุ 57 ป
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน สรรหา และกํากับดูแลกิจการ
ที่อยู 77/11 ซอยแจมจันทร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
4. นายชาญมนู สุมาวงศ
อายุ 62 ป
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู 634 ถนนนครไชยศรี ซอยศรียาน 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพ


ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม
ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา:
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและ
ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบฉันทะไดลง
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1
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2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล:
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง

เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน

สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผู
ถือหุน
2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน

สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหข องผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนั งสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง

สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ:
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้

หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หรือ
โดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
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