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คําช้ีแจง เอกสารประกอบการเข�าร�วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแต�กรณี) 
วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 
 

1. เอกสารประกอบการเข�าร�วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแต�กรณี) 

1. ผู�ถือหุ�นท่ีเป-นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู�ถือหุ�นเข�าร�วมประชุมด�วยตนเอง  สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให� ซ่ึงปรากฏรูปถ�ายของผู�ถือหุ�น 
และยังไม�หมดอายุ เช�น บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวข�าราชการ  ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียน  
ช่ือ-สกุล ให�ยื่นหลักฐานประกอบด�วย โดยผู�ถือหุ�นลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต�องในเอกสารดังกล�าว 

1.2 กรณีมอบฉันทะให�ผู�อื่นเข�าร�วมประชุม 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร�อมหนังสือบอกกล�าวเชิญประชุม  ซ่ึงได�กรอกข�อมูลถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือ

ช่ือผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ พร�อมป8ดอากรแสตมป9 20 บาท 
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ของผู�ถือหุ�นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข�างต�น ซ่ึงลงนามรับรองสําเนา

ถูกต�อง โดยผู�มอบฉันทะ (ผู�ถือหุ�น) 
ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ตามข�อ 1.1 ของผู�รับมอบฉันทะ 

2. ผู�ถือหุ�นท่ีเป-นนิติบุคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร�อมหนังสือบอกกล�าวเชิญประชุม  ซ่ึงได�กรอกข�อความถูกต�องครบถ�วนและลงลายมือช่ือ
ผู�มอบฉันทะและผู�รับมอบฉันทะ พร�อมป8ดอากรแสตมป9 20 บาท 

ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู�ถือหุ�นซ่ึงรับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล และมีข�อความแสดงให�
เห็นว�าผู�แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป=นผู�ถือหุ�น 

ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ตามข�อ 1.1 ของผู�แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนาม
รับรองสําเนาถูกต�องโดยผู�แทนนิติบุคคล 

ง) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน�วยงานราชการออกให�ตามข�อ 1.1 ของผู�รับมอบฉันทะ 

3. ผู�ถือหุ�นท่ีไม�มีสัญชาติไทยหรือเป-นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ 

 ให�นําความในข�อ 1. และข�อ 2. มาใช�บังคับโดยอนุโลมกับผู�ถือหุ�นหรือผู�เข�าประชุมซ่ึงมิได�มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป=นนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต�างประเทศ แล�วแต�กรณี ท้ังน้ี ภายใต�บังคับดังต�อไปน้ี 

ก) หนังสือรับรองการเป=นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป=นเอกสารท่ีออกโดยหน�วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยู�หรือ 
โดยผู�มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลต้ังอยู�ก็ได� ท้ังน้ี จะต�องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู�มีอํานาจ 
ลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข�อจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ และท่ีต้ังสํานักงานใหญ� 

ข) เอกสารท่ีมิได�มีต�นฉบับเป=นภาษาอังกฤษจะต�องจัดทําคําแปลเป=นภาษาอังกฤษแนบมาพร�อมด�วย  และให�ผู�แทนนิติบุคคล

น้ันรับรองความถูกต�องของคําแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได�จัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยFได�กําหนดไว� 3 แบบ ดังน้ี 

� แบบ ก. เป=นแบบท่ัวไปท่ีง�ายไม�ซับซ�อน แบบมอบฉันทะน้ีเป=นการมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
เสียงแทนผู�มอบฉันทะได�ทุกประการตามท่ีผู�รับมอบฉันทะเห็นสมควร 

� แบบ ข. เป=นแบบท่ีกําหนดรายการต�าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย�างละเอียดและชัดเจน ผู�มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให� 
ผู�รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู�มอบฉันทะได�ทุกประการตามท่ีผู�รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุให�
ผู�รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผู�มอบฉันทะกําหนดแยกเป=นแต�ละวาระอย�างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได� 

� แบบ ค. เป=นแบบท่ีกําหนดสําหรับผู�ถือหุ�นซ่ึงเป=นผู�ลงทุนต�างประเทศและแต�งต้ังให�คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป=น
ผู�รับฝากและดูแลหุ�น 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร�อมหนังสือบอกกล�าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นต�องการใช�หนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวนFโหลด ได�ท่ีเว็บไซตF: www.thanachart.co.th 

โดยผู�ถือหุ�นท่ีไม�สามารถเข�าร�วมประชุมได�ด�วยตนเองสามารถพิจารณาได�ว�าจะมอบฉันทะให�บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให�กรรมการ
บริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนด) ให�เป=นผู�รับมอบฉันทะเพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแทน ดังน้ี 

1. การมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเป-นผู�รับมอบฉันทะ 

- ผู�มอบฉันทะจะต�องมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป=นผู�เข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม�สามารถแบ�งแยก
จํานวนหุ�นให�ผู�รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได� 

2. การมอบฉันทะให�กรรมการบริษัทฯ เป-นผู�รับมอบฉันทะ ดังต�อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง อายุ ท่ีอยู� 

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

73 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศF 
แขวงวัดท�าพระ เขตบางกอกใหญ� 
กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจนF วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค�าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

69 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสุขุมวิท 
21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตนF  หมู�ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการกํากับความเส่ียง  
และกรรมการผู�จัดการใหญ� 
(กรรมการท่ีเป=นผู�บริหาร) 

66 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท�าพระ 
เขตบางกอกใหญ� กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดังรายนามข�างต�นไม�มีส�วนได�เสียพิเศษท่ีแตกต�างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระการประชุม 

- ในการมอบฉันทะให�กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุช่ือกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 3 คนได� โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ
กรรมการบริษัทฯ เรียงลําดับตามความประสงคFของผู�ถือหุ�น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดับท่ี 1 ท่ีผู�ถือหุ�นได�เลือกไว�  
ไม�สามารถเข�าประชุมได� กรรมการท�านท่ีเข�าประชุมได� 1 คน (ตามลําดับถัดไปท่ีผู�ถือหุ�นได�เลือกไว�) จะเป=นผู�รับมอบฉันทะ 
เพ่ือเข�าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแทนท�านได� 

- ผู�มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู�มอบฉันทะ พร�อมจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข�องกับ
การลงทะเบียนก�อนเข�าประชุมตามท่ีระบุในหัวข�อ “1. เอกสารประกอบการเข�าร�วมประชุมและการมอบฉันทะ (แล�วแต�
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กรณี)”  ส�งมายัง “สํานักเลขานุการองคFกร” ช้ัน 17 บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอรF 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม� กรุงเทพมหานคร 10330 หรือใช�ซองธุรกิจตอบรับท่ีได�ส�งให�ผู�ถือหุ�นแล�ว ก�อนวันประชุม (กรณีส�ง
ทางไปรษณีย:กรุณาส�งภายในวันท่ี 1 เมษายน 2565) 

3. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

� การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให�นับหน่ึงหุ�นเป=นหน่ึงเสียง ท้ังหุ�นบุริมสิทธิและหุ�นสามัญ 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต�ละวาระ ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) จะขอให�ผู�ถือหุ�นพิจารณาออกเสียงเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย 
หรืองดออกเสียง ในการลงคะแนนแต�ละวาระผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกสF ท้ังน้ี ในกรณีท่ีท�านไม�ออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ ให�ถือ
ว�าท�านออกเสียงลงคะแนนเห็นด�วย 

• ผู�ถือหุ�นคนใดมีส�วนได�เสียเป=นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู�ถือหุ�นคนน้ันไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล�าว 
เว�นแต�การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให�ออกเสียงลงคะแนนได�โดยไม�มีข�อห�าม 

(3) ผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะให�ผู�รับมอบฉันทะเข�าประชุมแทน และให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคFของผู�ถือหุ�น
ตามท่ีผู�ถือหุ�นระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู�ถือหุ�นระบุไว�ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล�าวไปบันทึกรวบรวมไว�ล�วงหน�า และนําคะแนนเสียงท่ีผู�ถือหุ�นระบุไว�มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

(4) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป=นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน
เป=นคณะ หรือด�วยวิธีการอื่นใดก็ได�ตามท่ีประชุมผู�ถือหุ�นจะเห็นสมควร แต�ในการลงมติแต�ละครั้งผู�ถือหุ�นต�องออกเสียงด�วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบ�งคะแนนเสียงแก�คนใดหรือคณะใดมากน�อยเพียงใดไม�ได� แต�เพ่ือความโปร�งใส บริษัทฯ จัดให�มี
การเลือกต้ังกรรมการเป=นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกต้ังเป=นรายบุคคล ไม�มีบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 

� การนับผลการลงคะแนน 

1. การนับผลคะแนนเสียงในแต�ละวาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นในท่ีประชุม และของผู�ถือหุ�นท่ีมอบฉันทะให�แก�  
ผู�รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว�ล�วงหน�าในขณะท่ีผู�รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข�าประชุม ท่ีออกเสียงไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง  
มาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ท่ีมาประชุมในแต�ละวาระ ท้ังน้ี คะแนนท่ีเหลือถือว�าลงมติเห็นด�วย 

2. ประธานฯ หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย จะประกาศให�ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระหลังจากการออกเสียง
ลงคะแนนในแต�ละวาระส้ินสุดลง โดยรายงานจํานวนเสียงท่ีเห็นด�วย ไม�เห็นด�วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

3. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงช้ีขาดได�  แม�ว�าจะมิได�เป=นผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ 
ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


