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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2552
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 โดยสามารถ download ไดที่ website: http://www.thanachart.co.th
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
- ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
ถูกตองครบถวน

ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให

-

ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม
2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ
-

ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
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 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เลือกใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไมมีสวนไดเสียในวาระที่ 1-7 ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งนี้

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

- ในการมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ทาน เนื่องจากในกรณี
ที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขาประชุมไดจะเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได
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- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ใสซองบริการธุรกิจตอบรับ
ที่แนบมาพรอมนี้ ปดผนึกสงทางไปรษณีย สงให “สํานักเลขานุการองคกร” กอนวันประชุม
การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ หอง
จามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุม
และแผนที่แนบ
บริษัทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดังนั้นจึงขอใหผูเขา
ประชุมโปรดนําเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมซึ่งไดพิมพ Barcode ไวในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. มาใชในการลงทะเบียนดวย
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของ ผูถือหุน
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
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ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
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 29

