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คําชี้แจงวธิีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2552 

บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 29 เมษายน 2552 

 

การมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบท่ีละเอียดและชัดเจนมาให          

ผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให

กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม      

ผูถือหุนแทน   

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบท่ัวไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีท่ีผูถือหุนเปน 

ผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ได โดยสามารถ download ไดท่ี website: http://www.thanachart.co.th 

 1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 

 - ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให

ถูกตองครบถวน 

 - ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม 

 2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ 

 - ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 60 ป อยูบานเลขที่ 377 ถนนจรัลสนิทวงศ 12 แขวงบางกอกใหญ 
เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

2. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา  ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการอิสระ) อายุ 64 ป อยูบานเลขที่ 3/97 หมูที่ 8 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ  กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เลือกใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไมมีสวนไดเสียในวาระท่ี 1-7 ในการประชุมสามัญ     

ผูถือหุน คร้ังน้ี 

3. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน ตําแหนง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการผูจัดการใหญ  อายุ 58 ป อยูบานเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 - ในการมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัท ท้ัง 3 ทาน เน่ืองจากในกรณี

ท่ีกรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานท่ีเขาประชุมไดจะเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

ท่ีประชุมผูถือหุนแทนทานได 
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 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ใสซองบริการธุรกิจตอบรับ

ท่ีแนบมาพรอมน้ี ปดผนึกสงทางไปรษณีย สงให “สํานักเลขานุการองคกร” กอนวันประชุม 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม   

 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป  ณ หอง

จามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุม

และแผนท่ีแนบ 

 บริษัทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดังน้ันจึงขอใหผูเขา

ประชุมโปรดนําเอกสารท่ีบริษัทฯ สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมซึ่งไดพิมพ Barcode ไวในหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. มาใชในการลงทะเบียนดวย 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

 1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
  1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของ    ผูถือหุน

และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

  1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม 

  ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน 

และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

   ข) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และ 

ผูมอบฉันทะ (ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

  ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

 2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
 ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและ

มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 ค) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหตามขอ 1.1 ของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลท่ีลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน 

 ง) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตอง 

 3. ผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
 ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติ

บุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ท้ังน้ี ภายใตบังคับดังตอไปน้ี 

 ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ัน อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลน้ันต้ังอยูหรือ

โดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ท้ังน้ี จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไข

หรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 
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 ข) เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ

บุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรด

ยกมือขึ้น 

o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในบัตร

ลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนท่ีไมยกมือในที่ประชุมมีมติใหอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

o หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามท่ีประธานฯ 

เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีท่ีผูถือหุนไดทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติ

ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวน้ันในการ

ลงมติในแตละวาระไวดวยแลว 

o ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงคะแนนในเร่ืองดังกลาว 

เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

(3) ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก

ใหแกผูรับมอบฉันทะ ไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงท่ีผูถือหุนระบุ

ไวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  

(4) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ัง  ผูถือหุนตองออก

เสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได  

 การนบัผลการลงคะแนน 

(1) การนับผลคะแนนเสียงในแตละวาระบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม และของผูถอืหุนท่ีมอบฉันทะใหแก

ผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ  บันทึกไวลวงหนา  ในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมท่ีออกเสียงไมเห็นดวย และงด

ออกเสียงมาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

(2) ประธานฯ จะประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ

สิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด  

(3) ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดได แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัท

ก็ตาม 




