สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7

คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ
และหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป ของวันประชุม ณ ห้ องออดิทอเรี ยม ชัน้ 9
ธนาคาร ซี ไ อเอ็ ม บี ไทย จ ากั ด (มหาชน) ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลัง สวน แขวงลุม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุงเทพมหานคร
2. ธนาคารใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ในการลงทะเบียนเข้ าประชุม ดังนัน้ ขอให้ ผ้ เู ข้ าประชุมโปรดนาเอกสารที่ธนาคาร
ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ พิมพ์บาร์ โค้ ด (Barcode) ไว้ มาสาหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 33. 34. และ 35. กาหนดไว้ ดังนี ้
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บังคับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
ข้ อ 34. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้ องยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะต่อประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะให้ ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
ข้ อ 35. การออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนด้ วยในข้ อนัน้
นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึง่ ในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึง่ มีเสียงหนึ่งนัน้ มิให้ ใช้ บงั คับกับกรณีที่บริ ษัท
ได้ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้ อยกว่าหุ้นสามัญ
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เว้ นแต่ในข้ อบังคับนี ้หรื อกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อการลงมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นการลงคะแนนโดยเปิ ดเผยหรื อโดยลับ ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ข้ าด
(2) ในกรณีตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการตกลงเข้ าทารายการเพื่อก่อให้ เกิดการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่สาคัญและ/หรื อสิทธิในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่สาคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้
การตกลงเข้ าทารายการดังกล่าวเป็ นกรณีที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามข้ อกาหนด กฎ หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้ อง ให้ ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในกรณี บริ ษัทมีการตกลงเข้ าทารายการซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อรายการเพื่อ
ก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญและ/หรื อสิทธิในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่สาคัญ
ของบริ ษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้ องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
การมอบฉันทะ
ธนาคารได้ จดั ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ ซึง่
เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ วา่ จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้ กรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อ
กรรมการที่ธนาคารกาหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
ทังนี
้ ้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไป สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรื อในกรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
เลื อ กใช้ หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิ ม พ์ ห นัง สื อ มอบฉัน ทะดัง กล่า ว ได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
http://www.cimbthai.com
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน

ผู้รับมอบฉันทะต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของธนาคาร ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะ
เข้ าประชุม
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2. การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของธนาคารเป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื่อต่อไปนี ้เพียงผู้เดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ที่อยู่ 254/241 หมูบ่ ้ านสัมมากร ซอย 50/2 ถ.รามคาแหง 112 แขวง สะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
2. นางวาทนันทน์ พีเทอร์ สิค
อายุ 58 ปี
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกากับดูแลกิจการ
ที่อยู่ 77/11 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกากับดูแลกิจการ
ที่อยู่ 634 ถนนนครไชยศรี ซอยศรี ยา่ น 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ
4. นายรอม หิรัญพฤกษ์
อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการและประธานสารองในคณะกรรมการ Board
Risk Committee
ที่อยู่ 100/155 สุขมุ วิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ


ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังต่อไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถอื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา:
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ ลง
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1
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2. ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล:
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง

เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น

สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้
ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม

หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท

สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามข้ อ 1.1 และผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง

สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้ อ 1.1 ข้ างต้ น
3. ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ:
ให้ นาความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึ่งมิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ นนิติ
บุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังนี ้

หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนันอาจจะเป็
้
นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ หรื อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติ
บุคคลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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