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ข้ อบังคับของธนาคารฯ ในส่ วนที่เกี่ ยวกั บการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง
1. ข้ อบังคับของธนาคารฯ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การมอบฉันทะ
ข้ อ 34.
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คลซึ่งบรรลุ
นิติภาวะแล้ วบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนกาหนด และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะกับผู้รับมอบฉันทะ โดยให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธาน
กรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
องค์ ประชุม
ข้ อ 35.
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุ มครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์
ประชุม
การดาเนินการประชุม
ข้ อ 36.
ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
ข้ อ 37.
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่า
ด้ วยการประชุม ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
การออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 38.
เว้ นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี ้หรื อกฎหมายกาหนดบังคับไว้ เป็ นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อการลงมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หนึ่ ง
หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ซึง่ ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้ วย
ในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ถ้ าในกรณีผ้ ถู ือหุ้นรายใด ได้ ถือหุ้นของบริ ษัทเกินกว่าจานวนที่กฎหมายกาหนดโดยไม่ได้ รับการยกเว้ นตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้น
รายนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นได้ เพียงตามจานวนหุ้นในส่วนที่ไม่เกินจานวนที่กฎหมายกาหนด
เท่านัน้

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้ อ 38 ทวิ เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายก าหนดบัง คับ ไว้ เ ป็ นอย่ า งอื่ น มติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ในกรณี ดัง ต่ อ ไปนี ้
ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(2) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(3) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์แบ่งกาไรขาดทุนกัน
(4) การเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้น
(5) การลดทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ แล้ ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ตา่ ลง หรื อลดจานวนหุ้นให้ น้อยลง แต่ทงนี
ั้ ้
จะต้ องไม่เป็ นการลดทุนลงไปให้ ถึงต่ากว่าจานวนที่กฎหมายกาหนด
(6) การกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
(7) การควบบริษัทกับบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชน
(8) การเลิกบริ ษัท และ
(9) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริษัท
2. การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของธนาคารฯ ข้ อ 38 หรื อต้ องได้ รับมติเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และ
ข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 38 ทวิ เว้ นแต่ในกรณีที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปดังต่อไปนี ้
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าซื ้อหุ้นทังหมดของธนาคารธนชาต
้
จากัด (มหาชน) ซึ่งเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
ทรัพย์สนิ
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน (ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์ สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม))
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคารฯ
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 38 ทวิ)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของธนาคารฯ
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อ 38 ทวิ)
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้ อบังคับของ
ธนาคาร ข้ อ 38)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 31,481,481,482 หุ้น เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้ อบังคับ
ของธนาคาร ข้ อ 38)
6.2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 3,067,340,365 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้ อบังคับ
ของธนาคาร ข้ อ 38)

6.3

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 27,622,837,416 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของ
ธนาคารธนชาต โดยถือเป็ นการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนเป็ นการทัว่ ไปโดยเฉพาะเจาะจง
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจานวนรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้ านการ
เสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว (ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559
เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน
2559 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม))

6.4

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของ
ธนาคารฯ และธนาคารธนชาติ (ภายหลังจากที่ธนาคารธนชาตได้ กลายมาเป็ นบริ ษัทย่อยของธนาคาร)
มติท่ อี นุมัติ: ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ูถือหุ้นจานวนรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงคัดค้ านการ
เสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว (ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551
เรื่ อ งการเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ อ อกใหม่ ต่ อ กรรมการหรื อ พนัก งานลงวัน ที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม))

3. การนับคะแนนเสียง
3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
3.2 ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละ
วาระว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง หรื อไม่
• กรณี มี ผ้ ูถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ไม่ เ ห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสียง ให้ ทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนที่
เจ้ าหน้ าที่แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม และยกมือขึ ้นเพื่อแสดงตัว
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ข้อบังคับของธนาคารฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

เอกสารแนบ 9

ประธานที่ประชุมจะให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนนดังกล่าวไปตรวจนับคะแนนเสียง และจะจัดให้ มีสกั ขีพยาน
ซึ่งเป็ นตัวแทนจากบริ ษัทที่ปรึ กษากฎหมายและผู้ถือหุ้น ทาหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบการนับคะแนนให้ เป็ นไป
อย่างถูกต้ องโปร่ งใส ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มิได้ ส่งบัตรลงคะแนน ถือว่ าลงมติอนุ มัติวาระ
นัน้ ๆ ตามที่เสนอ
กรณีต่อไปนี ้ จะถือว่ าเป็ นบัตรเสีย
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ หรื อไม่แสดงความจานงที่ชดั เจน
3. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่
•

กรณีไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือแสดงการ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิวาระนันๆ
้ ตามที่เสนอ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทาเครื่ องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ วว่า
ประสงค์จะลงมติ ไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ซึง่ ธนาคารได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในการลงมติแต่ละ
วาระไว้ แล้ ว

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและได้ สง่ หนังสือมอบฉันทะไว้ ลว่ งหน้ า โดยระบุการออกเสียง
ลงมติในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ ว ธนาคารจะนาการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวรวบรวมไว้ และจะนามารวมกั บ
การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
3.4 ภายหลังการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็ จสิ ้น จะประกาศผลคะแนนให้ ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ โดย
แบ่งเป็ นคะแนนเสียงที่ เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็ นจานวนเท่าใด และคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละเท่าใด

330

