คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ
และหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
1. ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ของวันประชุม ณ บริเวณชั้น 1
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํ ากั ด (มหาชน) สํา นักงานใหญ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร
2. ธนาคารใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม ดังนั้น ขอใหผูเขาประชุมโปรดนําเอกสารที่ธนาคาร
สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ซึ่งไดพิมพ 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
ไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถื อหุนรองขอ
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม
ขอ 34. ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได โดยตองยื่น
หนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุ มกอนผู รับมอบฉั นทะเข า
ประชุม หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
ขอ 35. การออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนั บหนึ่งหุ น
เปนหนึ่งเสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติ ผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในสวนที่ถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใหใชบังคับกับกรณีที่บริษัท
ไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ
เว น แต ใ นขอ บั ง คับ นี้ หรื อ กฎหมายกํ า หนดไวเ ป น อย า งอื่น การวิ นิ จ ฉัย ชี้ ข าดหรือ การลงมติข องที่
ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการลงคะแนนโดยเปดเผยหรือโดยลับ ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณี ตกลงเขาทํ ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการตกลงเขา ทํารายการเพื่อก อใหเ กิดการ
ไดม าหรื อจํา หนา ยไปซึ่ง สินทรัพย ที่สํา คัญและ/หรือ สิทธิ ในการไดมาหรื อจํา หนา ยไปซึ่งสิ นทรัพย ที่สํา คัญของบริษั ท
ทั้งนี้ การตกลงเขาทํารายการดังกลาวเปนกรณีที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามข อกําหนด
กฎ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ ใหถือเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ในกรณีบริษัทมีการตกลงเขาทํารายการซึ่งเขาขายเปนรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และ/หรือรายการเพื่อ
กอใหเกิดการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญและ/หรือสิทธิในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่
สําคัญของบริษัทตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดหรือประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน และหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียน
ทั้ ง นี้ การออกเสี ย งลงคะแนนเพี ย งอย า งใดอย า งหนึ่ ง ตามจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดข า งต น ไม ใ ห
นํามาใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะสามารถเลือกวาเห็น
ดวยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดโดยแบงคะแนนเสียงเทากันสําหรับกรรมการแตละคน หรือจะเห็นดวยกับการ
เลือกตั้งกรรมการบางรายโดยการออกเสียงแยกตามกรรมการแตละรายไป อนึ่ง ธนาคารใชวิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการ (ตามขอบังคับของธนาคาร ขอ 16) ซึ่งวิธีการนี้จะชวยให
ผูถือหุนรายยอยมีโอกาสไดเลือกกรรมการที่เปนตัวแทนของตนเขามารับตําแหนงในคณะกรรมการธนาคารได โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเปนดังนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
(2) ผูถื อ หุ น แต ละคนจะใช คะแนนเสี ย งที่ มี อยู ทั้ ง หมดตาม (1) เลื อ กตั้ ง บุค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได ในกรณี ที่เ ลือ กตั้ง บุค คลหลายคนเปนกรรมการจะแบง คะแนนเสี ยงใหแ กผูใดมากนอ ย
เพียงใดก็ได
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รับ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการเท า จํ า นวน
กรรมการที่ จ ะพึ ง มี ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ง ได รับ การเลื อ กตั้ ง ในลํ าดั บ ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น เกิ น
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
ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทตองการเลือกตั้งกรรมการจํานวน 3 ราย ซึ่งมีกรรมการรายเดิมที่ครบวาระ
คือ นางสาววาสนา นายหิรัญ และนายกนก ซึ่งนาย ก ที่เปนผูถือหุนรายใหญเสนอใหกรรมการรายเดิมกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ สวนนาง ข ไดเสนอกรรมการรายใหม 1 รายคือ นายวิษณุ
ตัวอยางวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม
นาย ก มีสิทธิออกเสียงเทากับ
นาย ข มีสิทธิออกเสียงเทากับ
ผูถือหุนรายอื่นอีก 8 ราย มีสิทธิออกเสียงเทากับ

1,800 เสียง (600 หุน x 3 ราย)
600 เสียง (200 หุน x 3 ราย)
600 เสียง (200 หุน x 3 ราย)

คะแนนเสียงแยกตาม
ชื่อผูถือหุน
นาย ก
นาง ข
ผูถือหุนอื่น
รวมคะแนนที่ได

นางสาววาสนา

นายหิรัญ

นายกนก

นายวิษณุ

600
200
800

600
200
800

600
-

600
200
800

600

รวมคะแนน
ทั้งหมด (เสียง)
1,800
600
600
3,000

ดังนั้น กรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง คือ นางสาววาสนา นายหิรัญ และนายวิษณุ
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการใชวิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการ จะทําใหผูถือ
หุนรายยอยมีโอกาสมากขึ้น ที่จะเสนอและเลือกผูแทนของตนเปนกรรมการบริษัทได
การมอบฉันทะ
ธนาคารไดจั ดส งแบบหนัง สือ มอบฉั นทะแบบ ข. ตามที่ก รมพัฒนาธุ รกิ จการคา กระทรวงพาณิ ชย ได
กําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อให ผูถือหุนที่
ไมสามารถเขาร วมประชุม ไดดว ยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุ คคลอื่ น หรื อจะมอบฉัน ทะให
กรรมการธนาคาร (ตามรายชื่ อกรรมการที่ธ นาคารกําหนด) ใหเป นผูรับมอบฉันทะเพื่อเข าประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน

ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือใน
กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน ผูรับฝากและ
ดู แ ลหุ น สามารถเลื อ กใช ห นั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. ได โดยสามารถ download ได ที่ website:
http://www.bankthai.co.th

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ






ผูม อบฉั น ทะจะต อ งมอบฉั น ทะใหผูรับมอบฉั น ทะเพีย งรายเดี ย วเป นผู เ ขา ร วมประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
ผูมอบฉัน ทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือ มอบฉัน ทะ และลงลายมือชื่อผู มอบฉัน ทะและผูรับมอบ
ฉันทะใหถูกตองครบถวน
ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของธนาคาร ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม

2. การมอบฉันทะใหกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ


ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการธนาคารเปนผูรับมอบฉันทะ ดังนี้
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 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ป
ที่อยู จาลัน เอสเอส 5 บี/5 เคลานา จายา, เปตาริง จายา สลังงอร ดารุล เอซาน มาเลเซีย

ในการมอบฉัน ทะใหก รรมการธนาคาร โปรดระบุชื่ อและรายละเอีย ดของกรรมการธนาคารทั้ง 4 ทา น
เนื่องจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขารวมประชุมจะไดเปน
ผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได
 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ
หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม


ผูเขาประชุม โปรดแสดงเอกสารเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา:
1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือ
หุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร อมหนั งสือ นัดประชุม ซึ่งได กรอกขอความถู กตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูมอบฉันทะได
ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1
2. ผูถือหุนเปนนิติบุคคล:
2.1 กรณีผแู ทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตน
 เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
 สําเนาภาพถายหนังสือ รับรองการจดทะเบีย นนิติบุค คลของผู ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกต องโดยผูแทนนิ ติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผู
ถือหุน
2.1 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 หนังสือมอบฉัน ทะตามแบบที่แ นบมาพรอมหนั งสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกข อความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาภาพถายหนังสือ รับรองการจดทะเบีย นนิติบุค คลของผู ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกต องโดยผูแทนนิ ติ
บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
 สํา เนาภาพถ า ยเอกสารที่ส ว นราชการออกใหข องผูแ ทนนิ ติ บุ คคลซึ่ง ลงนามในหนั งสื อ มอบฉั นทะ โดยมี
รายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนนิติบุค คลซึ่งลงนามในหนัง สือมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ:
ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังนี้
 หนัง สือ รับรองการเป นนิติ บุค คลนั้ นอาจจะเปน เอกสารที่อ อกโดยสว นราชการของประเทศที่ นิติบุ คคลนั้ น
ตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล

