เอกสารแนบ 3

คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญวิผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2552
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 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 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 61 ป อยูบานเลขที่ 377 ถนนจรัลสนิทวงศ 12 แขวงบางกอกใหญ เขต
บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 65 ป อยูบานเลขที่ 3/97 หมูที่ 8 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เลือกใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไมมีสวนไดเสียในวาระที่ 1-2 ในการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งนี้

3. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ตําแหนง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ อายุ 59 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 หองรอยัล
ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอน
การเขารวมประชุมและแผนที่แนบ
บริษัทฯ จะใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเขาประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดังนั้นจึงขอใหผูเขา
ประชุมโปรดนําเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมซึ่งไดพิมพ Barcode ไวในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. มาใชในการลงทะเบียนดวย
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และ
ผูมอบฉันทะ (ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1
ขางตน และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและ
มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
ค) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 ของผูแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล
ง) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับ
มอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
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 23

เอกสารแนบ 3

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

61 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ตําแหนงในกิจการอื่น

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

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

การถือหุนในบริษัท
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2552
(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)

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

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
9 ครั้ง จาก
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครั้ง จาก
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง จาก
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง จาก

10 ครั้ง
5 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
- ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ
- ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
หมายเหตุ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

หนาที่ 24

เอกสารแนบ 3

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายสมเกียรติ ศุขเทวา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

อายุ

65 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรม

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น
ตําแหนงในกิจการอื่น

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT, U.S.A.
-

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 6/2546
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 40/2547
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547
ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director รุน 8/2547
ประกาศนียบัตร The Role of The Compensation Committee รุนที่ 6/2551
หลักสูตรสัมมนา IT Governance : A Strategic Path Forward Board
and Performance Evaluation
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9 ป 4 เดือน
ไมมีการดํารงตําแหนง
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด
- หุนสวน หางหุนสวนจํากัด พี.ที. แอนด เอส คารแคร

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน
การถือหุนในบริษัท
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2552
(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)

กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
- ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ
- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
หมายเหตุ นายสมเกียรติ ศุขเทวา ไดรบั แตงตั้งเปนประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

หนาที่ 25

เอกสารแนบ 3

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

59 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท
ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ตําแหนงในกิจการอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท
ประสบการณการทํางาน
การถือหุนในบริษัท
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2552
(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552)

- Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A.
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
28 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)
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

หนาที่ 26

10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
11 ครัง้ จาก 11 ครัง้

เอกสารแนบ 3

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2552
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
ผูถือหุน

มาดวยตนเอง

มอบฉันทะ
โตะตรวจเอกสาร/ตรวจสอบเอกสารมอบฉันทะ
โตะลงทะเบียน (เริ่ม 13.00 น.)

มาดวยตนเองแสดงเอกสารสวนบุคคล / ผูรับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะที่ผานการตรวจสอบแลว
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม (เวลา 15.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผูตองการออกเสียง “ไมเห็นดวย”
หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ ใหกรอก
บัตรลงคะแนนและยกมือ
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและ
สรปผลลงคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนน
ตอที่ประชุม

หนาที่ 27

เอกสารแนบ 3

ขอบังคับบริษัทในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการประชุมผูถอื หุน
การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

ขอ 33.

ขอ 34.

ขอ 35.

ขอ 36.

ขอ 37.

ขอ 38.

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
กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1)
รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2)
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3)
อนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5)
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
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
ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอืน่ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถอื หุนแทนกันก็ได โดยทําเปน
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม
ในการประชุมผูถอื หุนตองมีผถู ือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอื หุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน ซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แต
ถาการประชุมนัน้ มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถอื หุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถอื หุน
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถอื หุน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถอื หุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม
ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตทปี่ ระชุมจะมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
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เอกสารแนบ 3
ขอ 39.

การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลง คะแนน
นั้นจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถอื หุน ของบริษัทก็ตาม
ผูถือหุนคนใดมีสว นไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถอื หุนคนนั้นไมมสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องดังกลาว เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
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