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คําชี้แจงวธิีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2553 

บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
วันพธุที่ 7 เมษายน 2553 

 

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 โดยสามารถดาวนโหลด ไดท่ี website: www.thanachart.co.th 

 1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 

 - ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให

ถูกตองครบถวน 

 - ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม 

 2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ 

 - ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังน้ี 

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 ท้ัง 3 ทาน เน่ืองจากในกรณี

ท่ีกรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานท่ีเขาประชุมไดจะเปนผูรับมอบฉันทะ เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในท่ีประชุมผูถือหุนแทนทานได 

 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ใสซองบริการธุรกิจตอบรับ

ท่ีแนบมาพรอมน้ี ปดผนึกสงทางไปรษณีย สงให “สํานักเลขานุการองคกร” กอนวันประชุม 
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การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม   

 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป  

ณ หองแอทธินี คริสตัล ฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุมและแผนที่แนบหนาที่ 35 

 บริษัทฯ จะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียนเขาประชุม เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ดังน้ันจึงขอใหผูเขา

ประชุมโปรดนําเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมซึ่งไดพิมพบารโคดไวในหนังสือมอบฉันทะ  

แบบ ข. มาใชในการลงทะเบียนดวย 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

 1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
  1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน

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 

 ข) เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ

บุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 
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การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรด

ยกมือขึ้น 

o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในบัตร

ลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาท่ีนําบัตรลงคะแนนของผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย 

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 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 31 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ   

ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

อายุ 61 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 33/2546 

- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) 

รุน 4/2550   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 9 ป 11 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน -  กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2552 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท       11 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

-  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ         7 คร้ัง จาก   8 คร้ัง 

-   เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา          4 คร้ัง จาก   4 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   2 คร้ัง จาก   2 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี ้ -  มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนติบุิคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจบัุนหรือในชวง 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 ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 32 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

อายุ 61 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม - 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)  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 11 เดือน  

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

   บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน -  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

     บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด 

-   กรรมการบริหาร  

    มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
- อธิบดี กรมธนารักษ 
- กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2552 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร้ัง จาก    8  คร้ัง 

 หมายเหตุ   ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ มีผล

ต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและ

กรรมการกําหนดคาตอบแทน มีผลต้ังแตวันที่ 25 สิงหาคม 2552 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 33 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี ้ -  มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนติบุิคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจบัุนหรือในชวง 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 ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 34 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน 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 30 ป 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - 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) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2552 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  14  คร้ัง จาก 14  คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี ้ -  มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ 

  

  



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 35 

มาดวยตนเอง 

แสดงเอกสารสวนบุคคล 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

กรณีที่มีผูตองการออกเสียง “ไมเห็น

ดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระน้ัน ๆ 

ใหกรอกบัตรลงคะแนนและยกมือ 

ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปดประชุม (เวลา 10.00 นาฬิกา) 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุปผล

ลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนนตอที่

ประชุม 

 

ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

ผูถือหุน 

โตะลงทะเบียน  

มาดวยตนเอง/ผูรับมอบฉันทะ  

(เร่ิม 08.00 นาฬิกา) 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 36 

 

ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

กรรมการ 

ขอ 14. กอนการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทฯอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการช่ัวคราว แตจะไมเกิน 21 วัน

กอนวันประชุมผูถือหุน โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง ไม

นอยกวา 14 วัน กอนวันเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 15. บริษัทฯอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการช่ัวคราว เพื่อกําหนดสิทธติาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับ

เงินปนผล สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน 

ขอ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน 

 กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ ท้ังหมด ตองเปนผูมีถิ่นท่ีอยู

ในราชอาณาจักร 

ขอ 17. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

  (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากบัหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใชวิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย

คนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถอืหุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละคร้ัง 

ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใด

ไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากนัใหประธานท่ีประชุมเปน    

ผูออกเสยีงชีข้าด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถอืหุนสามัญประจาํปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนงถาจํานวน

กรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 

หลังจากวันท่ีขอบงัคับฉบับน้ีมีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหน่ึงในปท่ี 1 และปท่ี 2 ใหใชวิธีจับ

ฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน

อยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กนั เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการ

ดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจบัฉลาก 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 22. กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20. และขอ 21. ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ ท่ียังเหลอือยูของ

กรรมการที่ตนแทนเทาน้ัน 

ขอ 23. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน

ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ 

และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง ก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบี้ยเลี้ยง

และสวัสดิการตางๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ ในอันท่ีจะ

ไดรับคาตอบแทนผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท การประชุมผูถอืหุนคราวอื่นนอกจากน้ี ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอืหุน

เปนการประชุมวิสามัญ  เม่ือใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร ผูถอืหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกนัไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาชือ่กันทําหนังสอืขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุ

เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  

ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจดัใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3)  อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 

(4)  เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(5)  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัท 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสอืนัดประชุม ระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ัง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองน้ัน ๆ (ถามี) และรายละเอียดท่ีเกีย่วของตามสมควรและจัดสงใหผูถอืหุน และ        

นายทะเบยีนพรอมกับเอกสารที่เกีย่วของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 35. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอืน่เขารวมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถอืหุนแทนกันก็ได โดยทําเปน

หนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด  

ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

ขอ 36. ในการประชุมผูถอืหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถอืหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน     ซึ่งมาเขารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวถาการน้ันไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอนัระงับไป แตถาการประชมุ

น้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถอืหุนลวงหนาไมนอยกวา 

7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 37. ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถอืหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถอืหุนซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 38. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม 

(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสอืนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอืหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบยีบวาระ 
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ขอ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน   และไมวาการออกเสียงลง คะแนน

น้ันจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

ลงคะแนนเปนเสยีงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถอืหุนของบริษัทก็ตาม 

ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติผูถอืหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสยีงลง คะแนนในเร่ืองดังกลาว

เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสยีงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ 42. ใหบริษัททํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน พรอมกับจดัใหมีผูสอบบญัชตีรวจสอบ และรับรองปละ 2 คร้ัง คร้ังแรกสําหรับงวด

เวลา 6 เดือนแรกของป สิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายนและคร้ังท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 

ธันวาคม 

งบดุลและบัญชกีาํไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอท่ีประชุม

สามัญประจําปในปถัดไป 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไมนอยกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ 44.  บริษัทจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูถือหุน

ก็ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามท่ีจดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนไวแลว 

ขอ 45.  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไรพอและสมควรทีจ่ะ

ทําเชนน้ัน 

คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดเม่ือปรากฏวางบดุล

และบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชแีลว และบริษัทมี

กําไรพอและสมควรที่จะทําเชนน้ัน 

ขอ 46. การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี 

ขอ 47. ผูสอบบัญชอีาจเปนผูถอืหุนของบริษัทไดแตจะเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท

ไมได 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายได รายจายทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท 

และมีหนาท่ีเขารวมและชีแ้จงใหความเห็นในการประชุมผูถอืหุนบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 

และปญหาเกีย่วกบับัญชขีองบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 


