
 
 

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกการออกเสียงลงเสียงลงคะแนนคะแนน    การมอบการมอบฉันทะฉันทะ  
และและหลักฐานแสดงหลักฐานแสดงตนตนเขารวมประชุมเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 
 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 
1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณช้ัน 1 

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม    เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  

2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่ธนาคาร
สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซ่ึงไดพิมพ Barcode ไวมาสําหรับการลงทะเบียน
ดวย 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33.  34. และ 35. กําหนดไว ดังนี้ 
การออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 33  34 และ 35 กําหนดไว ดังนี้ 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุม

ไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม 

ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดยตองย่ืน
หนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา
ประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่งหุน
เปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ซ่ึงที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 



 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัท
ไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

เวนแตในขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น   การวินิจฉัยช้ีขาดหรือการลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน   ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ   ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขาทํารายการเพื่อกอใหเกิดการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท  
ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามขอกําหนด 
กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เก่ียวของ   ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซ่ึงเขาขายเปนรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และ/หรือรายการเพื่อ

กอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่
สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เก่ียวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียน 

 
ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่งตามจํานวนเสียงทั้งหมดขางตน ไมให

นํามาใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ  โดยการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะสามารถเลือกวาเห็น
ดวยกับการเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดโดยแบงคะแนนเสียงเทากันสําหรับกรรมการแตละคน หรือจะเห็นดวยกับการ
เลือกต้ังกรรมการบางรายโดยการออกเสียงแยกตามกรรมการแตละรายไป  อนึ่ง ธนาคารใชวิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกต้ังกรรมการ (ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 16) ซ่ึงวิธีการนี้จะชวยให
ผูถือหุนรายยอยมีโอกาสไดเลือกกรรมการที่เปนตัวแทนของตนเขามารับตําแหนงในคณะกรรมการธนาคารได โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเปนดังนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ัง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได  ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดก็ได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี  ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

 



 

ตัวอยาง 
บริษัทจดทะเบียนมีหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,000 หุน ถือโดย 
นาย ก    ถือหุน  600  หุน 
นาง ข    ถือหุน  200  หุน 
ผูถือหุนรายอื่นอีก 8 ราย ถือหุนรวมกัน  200  หุน 
 

ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ บริษัทตองการเลือกต้ังกรรมการจํานวน 3 ราย ซ่ึงมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ 
คือ นางสาววาสนา  นายหิรัญ และนายกนก  ซ่ึงนาย ก ที่เปนผูถือหุนรายใหญเสนอใหกรรมการรายเดิมกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ  สวนนาง ข ไดเสนอกรรมการรายใหม 1 รายคือ นายวิษณุ 
 
ตัวอยางวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
 
นาย ก  มีสิทธิออกเสียงเทากับ 1,800  เสียง  (600 หุน x 3 ราย) 
นาย ข  มีสิทธิออกเสียงเทากับ    600  เสียง  (200 หุน x 3 ราย) 
ผูถือหุนรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงเทากับ    600  เสียง  (200 หุน x 3 ราย) 
 

คะแนนเสียงแยกตาม 
ช่ือผูถือหุน 

นางสาววาสนา นายหิรัญ นายกนก นายวิษณุ 

รวมคะแนน
ทั้งหมด (เสียง) 

นาย  ก 600 600 600 - 1,800 

นาง  ข - - - 600 600 
ผูถือหุนอื่น 200 200  200 600 
รวมคะแนนที่ได 800 800 600 800 3,000 

 

ดังนั้น กรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง คือ  นางสาววาสนา  นายหิรัญ  และนายวิษณุ 
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกต้ังกรรมการ จะทําใหผูถือ

หุนรายยอยมีโอกาสมากขึ้น ที่จะเสนอและเลือกผูแทนของตนเปนกรรมการบริษัทได 
 
การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ได
กําหนดไว ซ่ึงเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให ผูถือหุนที่
ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให
กรรมการธนาคาร (ตามรายช่ือกรรมการที่ธนาคารกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน 



 

 
ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือใน

กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน    ผูรับฝากและ
ดูแลหุน  สามารถเ ลือกใชหนัง สือมอบฉันทะแบบ ค .  ได    โดยสามารถ download ไดที่  website: 
http://www.bankthai.co.th   
 

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับมอบฉันทะ  
 ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม  และออกเสียง      

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะใหถูกตองครบถวน 
 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะจะเขาประชุม 
 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ  

 ผูมอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี ้
 

1. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ป 
อยูบานเลขที่ 842 ถนนวงศสวาง  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  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  ซอยประชาช่ืน 30  ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร 
4.  ดาโตะ ชารานิ บิน อิบราฮิม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ  59  ป 
 ที่อยู จาลัน เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลังงอร ดารุล เอซาน มาเลเซีย 

 
 ในการมอบฉันทะใหกรรมการธนาคาร โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการธนาคารทั้ง 4 ทาน 

เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได   กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน    
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม 
 

ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 
 

1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา:   
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือ

หุนและยังไมหมดอายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง 



 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุมซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบฉันทะได

ลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 

 
2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล: 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน   
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผู
ถือหุน 

2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม   
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 
 สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ: 
 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติ
บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี  ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ต้ังอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได  ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลง
ลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 


