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คําชี้แจงวธิีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชมุสามัญผูถือหุน ประจาํป 2557 

บริษัท ทนุธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 

 

1. การมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบท่ีละเอียดและชัดเจนมาใหผูถือหุน 

เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการ

บริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน   

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบท่ัวไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีท่ีผูถือหุนเปน   

ผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ได โดยสามารถดาวนโหลด ไดท่ีเว็บไซต : www.thanachart.co.th 

 1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 

 - ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะใหถูกตอง

ครบถวน  พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามท่ีระบุในหัวขอ  “3 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดง
เอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม”  

 - ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา

ประชุม 

 2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ 

  กรณีประสงคมอบฉันทะใหกรรมการอิสระโปรดระบุ 

• นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ อายุ 65 ป อยูบานเลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ 12 แขวงวัดทาพระ 
 เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร   

• นายสมเกียรติ ศุขเทวา  อายุ 69 ป อยูบานเลขที่ 3/697 หมูที่ 8 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 

  กรณีประสงคมอบฉันทะใหกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) โปรดระบุ 

• นายศุภเดช  พูนพิพัฒน  อายุ 63 ป อยูบานเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 - ในการมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 3 ทาน (เรียงลําดับตาม

ความประสงคของผูถือหุน)  เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดับที่ 1 ท่ีผูถือหุนไดเลือกไว ไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานท่ีเขา

ประชุมได 1 ทาน (ตามลําดับถัดไปท่ีผูถือหุนไดเลือกไว) จะเปนผูรับมอบฉันทะ เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน

แทนทานได 

 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ

กับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามท่ีระบุในหัวขอ “3 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขา
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ประชุม”  โดยใสซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพรอมน้ี ปดผนึกสงทางไปรษณียสงใหถึงบริษัทฯ ท่ี “สํานักเลขานุการองคกร” กอนวัน

ประชุม 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม 

 บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุม

มากกวา 1 ชั่วโมง โดยจะเร่ิมเปดรับลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3  โรงแรมพลาซา        

แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุมและแผนท่ี         

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแลว 

 บริษัทฯ จะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียน  ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบ

ฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดพิมพบารโคดไวในหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดสงมาพรอมหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุม มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย   

3. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

 1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหติดตอจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารบารโคดพรอมแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงาน

ราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม 

 ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน และ

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 ข) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบ

ฉันทะ (ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 ค) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาเอกสารดังกลาวของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียด

ตาม 1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
 ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

 ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 ค) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนท่ีหนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 ของผูแทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาเอกสารดังกลาวของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 

1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 3. ผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
 ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติ

บุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ท้ังน้ี ภายใตบังคับดังตอไปน้ี 

ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ัน อาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยูหรือ

โดยผูมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลต้ังอยูก็ได ท้ังน้ี จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน

นิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีต้ังสํานักงานใหญ 
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 ข) เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคล

น้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดยก

มือขึ้น 

o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และลง

ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาท่ีนําบัตรลงคะแนนของผูถือ

หุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติ

มากกวา 1 ชอง จะถือวาเปนบัตรเสีย สวนผูถือหุนท่ีไมยกมือในที่ประชุมจะถือวามีมติใหอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให   

ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

o หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีท่ีผูถือหุนไดทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติไมเห็น

ดวยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวน้ันในการลงมติใน

แตละวาระไวดวยแลว 

o ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงคะแนนในเร่ืองดังกลาว 

เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

(3) ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน
ตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูรับมอบฉันทะ ไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงท่ีผูถือหุนระบุไวมา

รวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม  

(4) ในการเลือกต้ังกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน

เปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ัง  ผูถือหุนตองออกเสียงดวย

คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได  

 การนบัผลการลงคะแนน 
1. บริษัทฯ ใชระบบบารโคด ในการนับคะแนนเสียง 

2. การนับผลคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม และของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับ

มอบฉันทะท่ีบริษัทฯ  บันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม ท่ีออกเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง 

มาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมในแตละวาระ ท้ังน้ี คะแนนท่ีเหลือถือวาลงมติเห็นดวย 

3. ประธานฯ  จะประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ

สิ้นสุดลง  

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดได แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของ 

บริษัทฯ ก็ตาม 

  



 หนาท่ี  54 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ   

ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

อาย ุ 65 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550 
-  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 33/2546 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 13 ป (นับต้ังแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด  
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน Fraser and 
Centrepoint Limited (Singapore) 

- กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2556 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ           12 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   17 คร้ัง   จาก 17 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา         4 คร้ัง   จาก   4 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   3 คร้ัง   จาก   3 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี ้
 

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ  

 



 หนาท่ี  55 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 69 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร Sloan School M.I.T., USA 
- Senior Executive Program (SEP)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- โครงการสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555 
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรยั่งยืน  
    ป 2555 
- งบการเงินกับการคอรรัปช่ันในตลาดทุน ป 2555 
- ประกาศนียบัตร  Advance Audit Committee Program (AACP) รุน 7/2555 
- ประกาศนียบัตร  Monitoring the System of Internal Control and Risk 
 Management (MIR) รุน 12/2555 
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee 
 (RNG) รุน 1/2554 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
 รุน 3/2554 
- ประกาศนียบัตร  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2554 
- ประกาศนียบัตร  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554 
- ประกาศนียบัตร  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  
 รุน 13/2554 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554  
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551 
- ประกาศนียบัตร  Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 13 ป (นับต้ังแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

 

 

 



 หนาท่ี  56 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จํากัด   
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร  

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2556 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 17 คร้ัง จาก 17 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา   4 คร้ัง จาก   4 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   3 คร้ัง จาก   3 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   2 คร้ัง จาก   2 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี ้ มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ 
 

        



 หนาท่ี  57 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร   
ความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ 63 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA 
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุน 15/2555 

- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุน 28/2555 

- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

รุน 4/2555 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 

 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 8/2552 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 20 ป (นับต้ังแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด 
แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรต้ีส อินเวสเมนท จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 
- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 



 หนาท่ี  58 

 

ประสบการณการทํางาน - รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2556 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    12 คร้ัง  จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร    13 คร้ัง  จาก 13 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   2 คร้ัง  จาก   2 คร้ัง 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี ้ มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ 
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มาดวยตนเอง 

แสดงเอกสารสวนบุคคลและแสดงหนังสือมอบฉันทะ 

รับบัตรลงคะแนน 

เขาหองประชุม 

กรณีที่มีผูตองการออกเสียง “ไมเห็นดวย” 
หรือ “งดออกเสียง” ในวาระน้ัน ๆ ให
กรอกบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือช่ือ 

และยกมือ 

โตะตรวจเอกสารสําหรับผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารสวนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา) 

เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุปผล

ลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนน 

ตอที่ประชุม 

ผูรับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารสวนบุคคล 

 

ขั้นตอนการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 

โตะลงทะเบียน  

 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ  

ผูถือหุน 

โตะลงทะเบียน 

(เร่ิม 12.00 นาฬิกา) 
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ขอบังคับบรษิัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 

 

หุน 

ขอ 7. บุริมสิทธิในหุนซึ่งไดออกใหแลวจะเปล่ียนแปลงมิได 

ผูถือหุนบุริมสิทธิอาจขอแปลงเปนหุนสามัญได ตามระเบียบและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยย่ืนคําขอแปลงหุนตอ

บริษัทพรอมสงมอบใบหุนคืนใหแกบริษัท การแปลงหุนใหมีผลนับแตวันยื่นคําขอ และใหบริษัทออกใบหุนแกผูขอภายใน    

14 วัน นับแตวันไดรับคํารองขอ 

การโอนหุน 

ขอ 14. กอนการประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการชั่วคราว แตจะไมเกิน 21 วันกอนวัน

ประชุม โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง ไมนอยกวา 14 วัน กอนวัน

เร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอน 

ขอ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการชั่วคราว เพ่ือกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับเงินปนผล  

สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน 

กรรมการ 

ขอ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน 

 กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตองเปนผูมีถิ่นท่ีอยูใน

ราชอาณาจักร 

ขอ 17. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน ท้ังน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

  (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละคร้ังผูถือหุน

ตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมเปน    

ผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะน้ันพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่

จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3 

หลังจากวันท่ีขอบังคับฉบับน้ีมีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปท่ี 1 และปท่ี 2 ใหใชวิธีจับ

ฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู

ในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาวพน

จากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 19. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก โดยทําเปนหนังสือยื่นตอบริษัทหรือคณะกรรมการ 
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(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 20. ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการท่ีวางลงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน 

ขอ 21. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนท่ีจะเปนองคประชุมได กรรมการท่ีเหลืออยูจะทําการในนามของ

คณะกรรมการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางท้ังหมดเทาน้ัน 

ขอ 22. กรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20  และขอ 21 ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของ

กรรมการที่ตนแทนเทาน้ัน 

ขอ 23. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน

ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซ่ึงอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ 

และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากน้ันใหไดรับเบี้ยเลี้ยง

และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ ในอันท่ีจะไดรับ

คาตอบแทนผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 30. คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารและในจํานวนน้ีให

คณะกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง และใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดยอยอื่นไดตามท่ีเห็นสมควร 

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการท่ีไดรับแตงต้ังใหอยูในคณะกรรมการชุดยอยอื่นมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ 

บําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด แตท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกลาวในอันท่ีจะไดรับ

คาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับน้ีในฐานะกรรมการ 

ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีหรือเรียกประชุมไดตามท่ีจะเห็นสมควรและใหนําขอ 27. ขอ 28. และ ขอ 29. มาใชบังคับโดย

อนุโลม 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากน้ี ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ  เม่ือใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร  

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว

ดวย  

ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจดัใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
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ขอ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกจิการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3)  อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 

(4)  เลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(5)  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัท 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชมุ ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ัง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองน้ัน ๆ (ถามี) และรายละเอียดท่ีเกี่ยวของตามสมควรและจัดสงใหผูถือหุน และนาย

ทะเบียนพรอมกับเอกสารท่ีเกี่ยวของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 35. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนกันก็ได โดยทําเปน

หนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด  

ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา กึ่ง

หน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน

ท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ

เปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว ถาการน้ันไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมน้ัน

มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน

กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ี ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 37. ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ีประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 38. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม  

(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไมวาการออกเสียงลงคะแนนนั้น

จะกระทําดวยวิธีใดใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน

เปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม 

ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดังกลาว

เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

การบญัชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ 42. ใหบริษัททํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุน พรอมกบัจดัใหมีผูสอบบญัชตีรวจสอบและรับรองปละ 2 คร้ัง คร้ังแรกสําหรับงวด

เวลา 6 เดือนแรกของปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน และคร้ังท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 

ธันวาคม 



 หนาท่ี  63 

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญ

ประจําปในปถัดไป 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ 44.  บริษัทจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมผูถือหุนก็

ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามท่ีจดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนไวแลว 

ขอ 45.  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกาํไรพอ และสมควรที่จะ

ทําเชนน้ัน และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนกําหนดเม่ือปรากฏวางบดุล

และบญัชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถนุายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชีแลว และบริษัทมี

กําไรพอและสมควรที่จะทําเชนน้ัน 

เงินกําไรสวนท่ีเหลือจากการจายเงินปนผลที่จายตามมติท่ีประชุมผูถือหุน หรือเหลือจากการจายเงินปนผลระหวางกาล (ถามี) 

ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุนสํารองเพ่ือเปนเงินกองทุนของ

บริษัทตอไป 

ขอ 46. การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ท่ีเกีย่วกับรายได รายจาย ทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท และ

มีหนาท่ีเขารวมและช้ีแจงใหความเห็นในการประชุมผูถือหุนบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล และบญัชีกําไรขาดทุน และ

ปญหาเกีย่วกับบญัชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
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แผนท่ีโรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 
 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 

ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล  ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี         

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท 0-2650-8800 หรือ 0-2650-8525 

• แผนที่ การเดินทางไปโรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

  

1. เดินทางโดยรถไฟฟา (BTS) ลงสถานีเพลิตจิตแลวเดินทางเทาเขามาได 2 ทาง (เลียบถนนวิทยุ หรือเลียบตึกมหาทุน) 

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  

- สาย 62 จอดหนาโรงแรม 

- สาย ปอ.2  ปอ.25  ปอ.40  ปอ.48  ปอ.501  ปอ.508 และปอ.511 
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เสนทางหนีไฟ  

 

  


