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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� � 

 

คาํชี �แจงวิธีการลงทะเบยีน การออกเสียงลงคะแนน  การมอบฉันทะ 

และหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 7.30 น. เป็นตน้ไป ของวนัประชุม ณ หอ้งบอลรูม โรงแรม

อนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. ธนาคารใชร้ะบบบารโ์คด้ (Barcode) ในการลงทะเบียนเขา้ประชมุ ดงันั�น ขอใหผู้เ้ขา้ประชมุโปรดนาํเอกสารที�ธนาคาร

ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ�งได้พิมพ์บารโ์ค้ด (Barcode) ไว้เพื�อมายื�นในเวลา

ลงทะเบียน 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

 

ตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 33. 34. และ 35. กาํหนดไว ้ดงันี � 

 

ข้อ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และหรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่

ยี�สิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสามของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ เวน้แตจ่ะมีกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครั�งใดเมื�อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมา

เขา้รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั�นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละใหส้ง่

หนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั�งหลงันี �ไม่บังคบัว่าจะตอ้งครบองค์

ประชมุ 

 

ข้อ 34. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้โดยตอ้งยื�นหนงัสือมอบ

ฉนัทะตอ่ประธานกรรมการหรอืผูท้ี�ประธานกรรมการกาํหนด ณ สถานที�ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ หนงัสอืมอบ

ฉนัทะใหท้าํตามแบบที�นายทะเบียนกาํหนด 

 

ข้อ 35. การออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่จาํนวนหุน้ที�ตนถือ โดยใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง 

ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ซึ�งที�ประชุมจะไดล้งมติ ผูน้ั�นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดว้ยในขอ้นั�น 

นอกจากออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั�งกรรมการ 

การออกเสยีงลงคะแนนในวรรคหนึ�งในสว่นที�ถือวา่หุน้หนึ�งมีเสยีงหนึ�งนั�น มิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีที�บรษัิท

ไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธิและกาํหนดใหม้ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 
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เวน้แตใ่นขอ้บงัคบันี �หรอืกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น   การวินิจฉยัชี �ขาดหรอืการลงมติของที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ ไมว่า่จะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรอืโดยลบั   ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี � 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหผู้เ้ป็นประธานในที�ประชมุมีคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี �ขาด 

(2) ในกรณีตกลงเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขา้ทาํรายการเพื�อก่อใหเ้กิดการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�สาํคญัและ/หรือสิทธิในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�สาํคญัของบริษัท ทั�งนี � 

การตกลงเขา้ทาํรายการดงักลา่วเป็นกรณีที�ตอ้งขอความเห็นชอบจากที�ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทตามขอ้กาํหนด กฎ หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�

เกี�ยวขอ้ง ใหถื้อเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสยีงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขา้ทาํรายการซึ�งเขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกัน และ/หรือรายการเพื�อ

ก่อใหเ้กิดการไดม้าหรือการจาํหนา่ยไปซึ�งสินทรพัยท์ี�สาํคญัและ/หรือสิทธิในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรพัยท์ี�สาํคญั

ของบรษัิทตามประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดหรอืประกาศตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งกับหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยเกี�ยวกบัการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึ�งสนิทรพัยข์องบรษัิทจดทะเบียน 

 

การมอบฉันทะ 
 

ธนาคารไดจ้ดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้ซึ�ง

เป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดและชัดเจนมายงัผูถื้อหุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้รว่ม

ประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�น หรอืจะมอบฉนัทะใหก้รรมการธนาคาร (ตามรายชื�อ

กรรมการที�ธนาคารกาํหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถื้อหุน้แทน 

 

ทั�งนี � กรณีที�ผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉันทะแบบทั�วไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ได ้หรือในกรณี      

ที�ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตั�งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถ

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

http://www.cimbthai.com  

 
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื�นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะให้

ถกูตอ้งครบถว้น 

 ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนาํหนงัสือมอบฉนัทะไปยื�นตอ่เจา้หนา้ที�ของธนาคาร ณ สถานที�ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะ

เขา้ประชมุ 
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผูม้อบฉนัทะโปรดระบชืุ�อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชื�อตอ่ไปนี �เพียงผูเ้ดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.  นายชาญมนู  สุมาวงศ ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน สรรหา และการกาํกบั

ดแูลกิจการ 

ที�อยู ่634 ซอยศรยีา่น 1 ถนนนครไชยศร ีแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  

อาย ุ64 ปี 

2.  ดร.รอม หิรัญพฤกษ ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and 

Compliance Committee 

ที�อยู ่100/155 สขุมุวิท 53 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ66 ปี 

 

3. นายณัฐศักดิ� โรจนพิเชฐ   

กรรมการอิสระ / กรรมการและประธานสาํรอง Board Risk and Compliance Committee 

333/1 ซอยมีสวุรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ58 ปี 

 

  ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้ประชมุ โปรดแสดงเอกสารเอกสารดงัตอ่ไปนี �ในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) 

 

1. ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   
 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงเอกสารที�สว่นราชการออกใหซ้ึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ

ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอืเดินทาง 

 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  

 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุมซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 และผูม้อบฉนัทะไดล้ง

ชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
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2. ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 
 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง   

 เอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้

ถือหุน้ 

 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ   

 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทน

นิติบคุคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

 สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รายละเอียดตามขอ้ 1.1 และผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะไดล้งลายมือชื�อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

 สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 
3. ผู้ถอืหุ้นซึ�งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จัดตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ: 

 

ใหน้าํความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุมซึ�งมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติ

บคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศแลว้แตก่รณี  ทั�งนี � ภายใตบ้งัคบัขอ้กาํหนดตอ่ไปนี � 

 หนงัสอืรบัรองการเป็นนิติบคุคลนั�นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นิติบคุคลนั�นตั�งอยู ่หรือ

โดยเจา้หนา้ที�ของนิติบคุคลนั�นก็ได ้ ทั�งนี � จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบคุคล ผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนั

นิติบคุคลและเงื�อนไขหรอืขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อและที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

 เอกสารที�มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ

บคุคลนั�นรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 


