เอกสารแนบ 6

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553
การมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให
ผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให
กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถือหุนแทน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ได โดยสามารถดาวนโหลด ไดที่ website: www.thanachart.co.th
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
- ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
ถูกตองครบถวน

ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให

-

ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม
2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ
-

ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 61 ป อยูบานเลขที่ 377 ถนนจรัลสนิทวงศ 12 แขวงบางกอกใหญ
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
2. นางพันธทิพย สุรทิณฑ ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(กรรมการอิสระ) อายุ 61 ป อยูบานเลขที่ 207/6 หมูที่ 12 ซอยอุดุมสุข 34 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
3. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร อายุ 59 ป อยูบานเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

- ในการมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ทาน เนื่องจากในกรณี
ที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขาประชุมไดจะเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได
- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ใสซองบริการธุรกิจตอบรับ
ที่แนบมาพรอมนี้ ปดผนึกสงทางไปรษณีย สงให “สํานักเลขานุการองคกร” กอนวันประชุม
หนาที่ 28

เอกสารแนบ 6

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป
ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุมและแผนที่แนบหนาที่ 35
บริษัทฯ จะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียนเขาประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดังนั้นจึงขอใหผูเขา
ประชุมโปรดนําเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมซึ่งไดพิมพบารโคดไวในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. มาใชในการลงทะเบียนดวย
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และ
ผูมอบฉันทะ (ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและ
มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
ค) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหตามขอ 1.1 ของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน
ง) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง
3. ผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้;
ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้น อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูหรือ
โดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไข
หรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
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การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง
 การออกเสียงลงคะแนน
(1) ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรด
ยกมือขึ้น
o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนที่ไมยกมือในที่ประชุมมีมติใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
o หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติ
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการ
ลงมติในแตละวาระไวดวยแลว
o ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูรับมอบฉันทะ ไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุ
ไวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออก
เสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
 การนับผลการลงคะแนน
(1) การนับผลคะแนนเสียงในแตละวาระบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในทีป่ ระชุม และของผูถอื หุน ที่มอบฉันทะใหแก
ผูรับมอบฉันทะทีบ่ ริษัทฯ บันทึกไวลวงหนา ในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมที่ออกเสียงไมเห็นดวย และงด
ออกเสียงมาหักออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
(2) ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
สิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด
(3) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดได แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัท
ก็ตาม

หนาที่ 30

เอกสารแนบ 6

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

61 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ตําแหนงในกิจการอื่น

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 33/2546
- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC)
รุน 4/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9 ป 11 เดือน
ไมมีการดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมาย
การถือหุนในบริษัท
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2552

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูอ ํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
11 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

- มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. ไมเปน ญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย
2. ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2.2 ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ
2.3 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

หนาที่ 31

เอกสารแนบ 6

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางพันธทิพย สุรทิณฑ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

61 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ตําแหนงในกิจการอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท
ประสบการณการทํางาน

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 5/2544
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับวสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุน3)
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
( รุน ที่ 40)
11 เดือน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด
- กรรมการบริหาร
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

- อธิบดี กรมธนารักษ
- กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การถือหุนในบริษัท
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2552

ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
หมายเหตุ ไดรับแตง ตั้งเป นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ มีผ ล
ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และได รับแต งตั้งเปนกรรมการสรรหาและ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน มีผลตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2552

หนาที่ 32

เอกสารแนบ 6
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
1. ไมเปน ญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย
2. ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2.2 ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ
2.3 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

หนาที่ 33

เอกสารแนบ 6

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ

59 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน 8/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ตําแหนงในกิจการอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท
ประสบการณการทํางาน
ขอพิพาททางกฎหมาย
การถือหุนในบริษัท
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2552
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

30 ป
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
-

กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลออคิด เรียล เอซเทท จํากัด

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง
Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
- มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

หนาที่ 34

13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
14 ครัง้ จาก 14 ครัง้

เอกสารแนบ 6

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553
ผูถือหุน
โตะลงทะเบียน
มาดวยตนเอง/ผูรับมอบฉันทะ
(เริ่ม 08.00 นาฬิกา)
มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารสวนบุคคล

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม (เวลา 10.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผูตองการออกเสียง “ไมเห็น
ดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ
ใหกรอกบัตรลงคะแนนและยกมือ
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุปผล
ลงคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนนตอที่
ประชุม

หนาที่ 35

เอกสารแนบ 6

ขอบังคับบริษัทในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการประชุมผูถอื หุน
กรรมการ
ขอ 14.

กอนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทฯอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการชั่วคราว แตจะไมเกิน 21 วัน
กอนวันประชุมผูถือหุน โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง ไม
นอยกวา 14 วัน กอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน

ขอ 15.

บริษัทฯอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับ
เงินปนผล สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน

ขอ 16.

กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถอื หุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน

ขอ 17.

ขอ 18.

กรรมการจะถือหุน ของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ ทั้งหมด ตองเปนผูมีถิ่นทีอ่ ยู
ในราชอาณาจักร
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย
คนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถอื หุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้ง
ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนทีม่ ีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใด
ไมได
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน
ผูออกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมผูถอื หุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนงถาจํานวน
กรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ขอ บังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับ
ฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการ
ดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจบั ฉลาก
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได

ขอ 22.

กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20. และขอ 21. ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ ที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทนเทานั้น

ขอ 23.

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถอื หุน จะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได และนอกจากนัน้ ใหไดรับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
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การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท การประชุมผูถอื หุน คราวอื่นนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอื หุน
เปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร ผูถอื หุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถ ือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชือ่ กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ ือหุน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตตองระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน

ขอ 33.

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ขอ 34.

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดเปนเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถามี) และรายละเอียดที่เกีย่ วของตามสมควรและจัดสงใหผถู อื หุน และ
นายทะเบียนพรอมกับเอกสารที่เกีย่ วของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

ขอ 35.

ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอืน่ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถอื หุนแทนกันก็ได โดยทําเปน
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม

ขอ 36.

ในการประชุมผูถอื หุนตองมีผถู ือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอื หุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน ซึ่งมาเขารวมประชุมไม
ครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุน รองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุม
นั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถ ือหุน รองขอใหนดั ประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถอื หุนลวงหนาไมนอยกวา
7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ขอ 37.

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถอื หุน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถอื หุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม

ขอ 38.

ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตทปี่ ระชุมจะมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
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ขอ 39.

การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลง คะแนน
นั้นจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถอื หุน ของบริษัทก็ตาม
ผูถือหุนคนใดมีสว นไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติผูถอื หุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลง คะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 42.

ใหบริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมกับจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ และรับรองปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสําหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของป สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายนและครั้งที่สองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิน้ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญประจําปในปถัดไป

ขอ 43.

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด

ขอ 44.

บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ ือหุน
ก็ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามที่จดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพิ่มทุนไวแลว

ขอ 45.

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้ คราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรพอและสมควรทีจ่ ะ
ทําเชนนั้น
คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน กําหนดเมื่อปรากฏวางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชีแลว และบริษทั มี
กําไรพอและสมควรที่จะทําเชนนั้น

ขอ 46.

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถอื หุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี

ขอ 47.

ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถอื หุนของบริษัทไดแตจะเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท
ไมได

ขอ 48.

ผูสอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรายได รายจายทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
และมีหนาที่เขารวมและชีแ้ จงใหความเห็นในการประชุมผูถอื หุนบริษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
และปญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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