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สงิทีส่งมาด้วยลําดบัที 6 

 

คําชีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน  

และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ปฏิบตัิตามขนัตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ Inventech Connect  ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 7 โดย

ลงทะเบียนยืนแบบคําร้องได้ตงัแตว่นัที 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกวา่จะปิดการประชมุ 

 

การมอบฉันทะ 

 

ธนาคารได้จดัสง่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ ซงึ

เป็นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดและชดัเจนมายังผู้ถือหุ้น เพือให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมผา่นสืออเิล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บุคคลอืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการ

ธนาคาร (ตามรายชือกรรมการทีธนาคารกําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุ

ผู้ถือหุ้นผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส์แทน 

 

ทงันี กรณีทีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทัวไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณี      

ทีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแตง่ตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร 

http://www.cimbthai.com  

 

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่าน

สืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 ผู้มอบฉนัทะจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 

 โปรดปฏิบตัติามขนัตอนการใช้งานระบบประชมุผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามสงิทีสง่มาด้วยลําดบัที 7 โดยลงทะเบียน

ยืนคําร้องได้ตงัแต่วนัที 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวา่จะปิดการประชมุ 

 

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉนัทะโปรดระบุชือและรายละเอียดของกรรมการธนาคารตามรายชือต่อไปนีเพียงผู้ เดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
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1.  นายชาญมนู สุมาวงศ์ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบั

ดแูลกิจการ 

ทีอยู ่634 ซอยศรีย่าน 1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  

อาย ุ65 ปี 

2.  ดร.รอม หรัิญพฤกษ์ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance 

Committee  

ทีอยู่ 100/155 ซอยสขุมุวิท 53 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ67 ปี 

 

3. นายณัฐศักด ิโรจนพิเชฐ   

กรรมการอสิระ / กรรมการและประธานสํารอง Board Risk and Compliance Committee 

ทีอยู่ 333/1 ซอยมีสวุรรณ 3 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 

อาย ุ59 ปี 

 

  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอยีดในหนงัสือมอบฉนัทะและลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะให้ถกูต้องครบถ้วน 

 โปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายงัธนาคารทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถงึธนาคาร 

ภายในวนัที 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
 

เอกสารยืนยันตัวตนเพือเข้าร่วมประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ 

 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา:   

 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ให้ใช้เอกสารทีส่วนราชการออกให้ซงึปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่

หมดอาย ุเชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซงึได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉนัทะได้ลง

ชือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

 

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล: 

 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง   

 เอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

ซงึรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึงเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมี

อาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคลซงึเป็นผู้ ถือหุ้น 
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2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ   

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซงึได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 

ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึงลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบคุคลซงึเป็นผู้ ถือหุ้น 

 สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซงึลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้องแล้ว 

 

3. ผู้ถือหุ้นซึงมไิด้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจัดตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ: 

 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ซึงมิได้มี

สญัชาตไิทยหรือเป็นนิตบิุคคลทีจดัตงัขนึตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแต่กรณี  ทงันี ภายใต้บงัคบัข้อกําหนดต่อไปนี 

 หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนันอาจจะเป็นเอกสารทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนนัตงัอยู ่หรือ

โดยเจ้าหน้าทีของนิติบคุคลนันกไ็ด้  ทงันี จะต้องมีรายละเอยีดเกียวกบัชือนิติบุคคล ผู้ มีอาํนาจลงลายมือชือผูกพัน

นิติบคุคลและเงือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือชือและทีตงัสํานกังานใหญ่ 

 เอกสารทีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทนนิติ

บคุคลนนัรับรองความถูกต้องของคําแปล 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 33. 34. และ 35. กําหนดไว้ ดงันี 

 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทังหมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ

จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอนื 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครังใดเมือล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึงชวัโมงจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนนัได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ

ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนนัมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่และให้ส่ง

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์

ประชมุ 
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ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บุคคลอืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยืนหนงัสือมอบ

ฉนัทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีประชมุกอ่นผู้ รบัมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสือมอบ

ฉนัทะให้ทําตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด 

 

ข้อ 35. การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ซงึทีประชุมจะได้ลงมติ ผู้นนัไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนัน 

นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึงในส่วนทีถือว่าหุ้นหนงึมีเสียงหนงึนนั มิให้ใช้บงัคบักบักรณีทีบริษัท

ได้ออกหุ้นบริุมสทิธิและกําหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามญั 

เว้นแตใ่นข้อบงัคบันีหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอืน การวนิิจฉยัชีขาดหรือการลงมติของทีประชุมผู้

ถือหุ้น ไมว่่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือโดยลบั ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานในทีประชมุมีคะแนนเสียงอกีเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2) ในกรณีตกลงเข้าทํารายการทีเกียวโยงกนั และ/หรือการตกลงเข้าทํารายการเพือก่อให้เกิดการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทีสําคญัและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทีสําคญัของบริษัท ทงันี 

การตกลงเข้าทํารายการดงักล่าวเป็นกรณีทีต้องขอความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อกําหนด กฎ หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที

เกียวข้อง ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีบริษัทมีการตกลงเข้าทํารายการซึงเข้าข่ายเป็นรายการทีเกียวโยงกัน และ/หรือรายการเพือ

ก่อให้เกิดการได้มาหรือการจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ทีสําคัญและ/หรือสิทธิในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคญั

ของบริษัทตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยทีเกียวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการทีเกียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และ

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกียวกบัการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. นบัหนงึหุ้นเป็นหนงึเสียง 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 วาระทีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตาม

มาตรา 107(1) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  ซึงธนาคารจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ

เฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซงึมีสิทธิออกเสียงทีออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านนัแต่ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นทีงดออกเสียง 

 วาระทีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้ นซึงมา

ประชมุ(ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  ซงึธนาคารจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดย

นบัเสียงทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุ ทีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง 
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 กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชมุในระหว่างการประชมุ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะถกูหกัออกจากระบบ 

3. ประธานทีประชุมหรือบุคคลทีประธานทีประชมุมอบหมายจะประกาศให้ทีประชมุทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ     

    หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระสินสดุ 


