
 

 
 

คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การออกการออกเสียงลงเสียงลงคะแนนคะแนน    การมอบการมอบฉันทะฉันทะ  
และและหลักฐานแสดงหลักฐานแสดงตนตนเขารวมประชุมเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 

1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 14.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณ
ชั้น 1 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม    
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่
ธนาคารสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งไดพิมพ Barcode ไวมาสําหรับ
การลงทะเบียนดวย 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33.  34. และ 35. กําหนดไว ดงันี้ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มา

ประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผู
ถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 
ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดย

ตองยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับ
มอบฉันทะเขาประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

 



 

ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณี
ที่บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น   การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน   ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ   ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิด
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ
ของบริษัท ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทตามขอกําหนด กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ   ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ
รายการเพื่อกอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

 
 

การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะ
มอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อกรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน 

 

ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได 
หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน    



 

ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได   โดยสามารถ download ไดที่ 
website: http//www.bankthai.co.th   
 

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม  และออกเสียง      
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะใหถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม 

 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ป 
อยูบานเลขที่  842  ถนนวงศสวาง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 

2. นายธาริน  ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ป 
 อยูบานเลขที่  70/1  ซอยสุขุมวิท 26  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
3. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ป 
 อยูบานเลขที่ 1005/6  ซอยประชาชื่น 30  ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 
4.  ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระ อายุ  59  ป 
 ที่อยู จาลัน เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลังงอร ดารุล เอซาน มาเลเซีย 

 

• ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 4 ทาน 
เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได   กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน    
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
 
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปน้ีในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 
 

1. ผูถือหุนเปนบคุคลธรรมดา:   
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถาย

ของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  



 

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 
 

2. ผูถือหุนเปนนติิบุคคล: 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน   

 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม   
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน
นิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดย
มีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนติบิุคคลที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: 
 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถอืหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือ
เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี  ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ 

 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และให
ผูแทนนติิบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 


