คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557
1. การมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาใหผูถือหุน
เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการ
บริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ได โดยสามารถดาวนโหลด ไดที่เว็บไซต : www.thanachart.co.th
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
- ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะใหถูกตอง
ครบถวน พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามที่ระบุในหัวขอ “3 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดง
เอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม”
- ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา
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 ทั้ง 3 ทาน (เรียงลําดับตาม
ความประสงคของผูถือหุน) เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลําดับที่ 1 ที่ผูถือหุนไดเลือกไว ไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขา
ประชุมได 1 ทาน (ตามลําดับถัดไปที่ผูถือหุนไดเลือกไว) จะเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
แทนทานได
- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามที่ระบุในหัวขอ “3 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขา
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ประชุม” โดยใสซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ ปดผนึกสงทางไปรษณียสงใหถึงบริษัทฯ ที่ “สํานักเลขานุการองคกร” กอนวัน
ประชุม
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุม
มากกวา 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หองแอทธินี คริสตัลฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวมประชุมและแผนที่
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว
บริษัทฯ จะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบ
ฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดพิมพบารโคดไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดสงมาพรอมหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุม มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย
3. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหติดตอจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารบารโคดพรอมแสดงเอกสารแสดงตนที่หนวยงาน
ราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน และ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบ
ฉันทะ (ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาเอกสารดังกลาวของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียด
ตาม 1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและมี
ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
ค) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 ของผูแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล
ง) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาเอกสารดังกลาวของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ
1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3. ผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้
ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้น อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูหรือ
โดยผูมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยูก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
นิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
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ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคล
นั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง
 การออกเสียงลงคะแนน
(1) ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดยก
มือขึ้น
o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และลง
ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของผูถือ
หุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิไดลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติ
มากกวา 1 ชอง จะถือวาเปนบัตรเสีย สวนผูถือหุนที่ไมยกมือในที่ประชุมจะถือวามีมติใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
o หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการลงมติใน
แตละวาระไวดวยแลว
o ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน
ตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ผูรับมอบฉันทะ ไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุไวมา
รวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน
เปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวย
คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
 การนับผลการลงคะแนน
1. บริษัทฯ ใชระบบบารโคด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และของผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกผูรับ
มอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม ที่ออกเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง
มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูที่มาประชุมในแตละวาระ ทั้งนี้ คะแนนที่เหลือถือวาลงมติเห็นดวย
3. ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
สิ้นสุดลง
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดได แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ก็ตาม

หนาที่ 53

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

65 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 (นับตั้งแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด)

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2556

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน Fraser and
Centrepoint Limited (Singapore)
- กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

หนาที่ 54

12 ครั้ง
17 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง

จาก 12 ครั้ง
จาก 17 ครั้ง
จาก 4 ครั้ง
จาก 3 ครั้ง

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายสมเกียรติ ศุขเทวา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

69 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Sloan School M.I.T., USA
- Senior Executive Program (SEP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- โครงการสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรยั่งยืน
ป 2555
- งบการเงินกับการคอรรัปชั่นในตลาดทุน 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 (นับตั้งแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด)

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

หนาที่ 55

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2556

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จํากัด
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

หนาที่ 56

12 ครั้ง
17 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง
2 ครั้ง

จาก 12
จาก 17
จาก 4
จาก 3
จาก 2

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

63 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 (นับตั้งแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด)

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- 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)

ตําแหนงในกิจการอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

-

กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
ไมมีการดํารงตําแหนง

หนาที่ 57

ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2556

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

-

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)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครัง้ จาก 2 ครั้ง
มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ

หนาที่ 58

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557
โตผูะลงทะเบี
ถือหุน ยน

มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารสวนบุคคลและแสดงหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารสวนบุคคล

โตะตรวจเอกสารสําหรับผูรับมอบฉันทะ
ตรวจเอกสารสวนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
โตะลงทะเบียน
(เริ่ม 12.00 นาฬิกา)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีท่มี ีผูตองการออกเสียง “ไมเห็นดวย”
หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ ให
กรอกบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ
และยกมือ
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุปผล
ลงคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนน
ตอที่ประชุม
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ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
หุน
ขอ 7.

บุริมสิทธิในหุนซึ่งไดออกใหแลวจะเปลี่ยนแปลงมิได
ผูถือหุนบุริมสิทธิอาจขอแปลงเปนหุนสามัญได ตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยยื่นคําขอแปลงหุนตอ
บริษัทพรอมสงมอบใบหุนคืนใหแกบริษัท การแปลงหุนใหมีผลนับแตวันยื่นคําขอ และใหบริษัทออกใบหุนแกผูขอภายใน
14 วัน นับแตวันไดรับคํารองขอ

การโอนหุน
ขอ 14.

กอนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุนไวเปนการชั่วคราว แตจะไมเกิน 21 วันกอนวัน
ประชุม โดยจะประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาทุกแหง ไมนอยกวา 14 วัน กอนวัน
เริ่มงดรับลงทะเบียนการโอน

ขอ 15.

บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับเงินปนผล
สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน

กรรมการ
ขอ 16.

กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน
กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองเปนผูมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร

ขอ 17.

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุน
ตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด

ขอ 18.

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่
จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับ
ฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู
ในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการดังกลาวพน
จากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได

ขอ 19.

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยทําเปนหนังสือยื่นตอบริษัทหรือคณะกรรมการ
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(3)
(4)
(5)

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ศาลมีคําสั่งใหออก

ขอ 20.

ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน

ขอ 21.

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมได กรรมการที่เหลืออยูจะทําการในนามของ
คณะกรรมการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น

ขอ 22.

กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20 และขอ 21 ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทนเทานั้น

ขอ 23.

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทนผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท

ขอ 30.

คณะกรรมการมีอํ านาจแต งตั้ งกรรมการจํ านวนหนึ่ง ตามที่ เห็น สมควรใหเป นคณะกรรมการบริ หารและในจํ านวนนี้ใ ห
คณะกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และให ก รรมการผู จั ด การใหญ เ ป น กรรมการบริ ห ารโดยตํ า แหน ง และให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอยอื่นไดตามที่เห็นสมควร
กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหอยูในคณะกรรมการชุดยอยอื่นมีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ
บํา เหน็จ ตามที่ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการกํ า หนด แต ทั้ง นี้ไ มก ระทบกระเทื อ นสิท ธิ ข องกรรมการดัง กลาวในอั นที่ จะได รั บ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตามขอบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารจัดใหมีหรือเรียกประชุมไดตามที่จะเห็นสมควรและใหนําขอ 27. ขอ 28. และ ขอ 29. มาใชบังคับโดย
อนุโลม

การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน
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ขอ 33.

กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมัติจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ขอ 34.

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวของตามสมควรและจัดสงใหผูถือหุน และนาย
ทะเบียนพรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

ขอ 35.

ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนกันก็ได โดยทําเปน
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม

ขอ 36.

ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา กึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
เปนองคประชุมตามที่กําหนดไว ถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมนั้น
มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ขอ 37.

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ขอ 38.

ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ

ขอ 39.

การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลงคะแนนนั้น
จะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม
ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 42.

ใหบริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมกับจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสําหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
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งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ประจําปในปถัดไป
ขอ 43.

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด

ขอ 44.

บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ ือหุนก็
ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามที่จดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพิ่มทุนไวแลว

ขอ 45.

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้ คราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรพอ และสมควรที่จะ
ทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถอื หุนกําหนดเมื่อปรากฏวางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถนุ ายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชีแลว และบริษัทมี
กําไรพอและสมควรที่จะทําเชนนั้น
เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลที่จายตามมติที่ประชุมผูถือหุน หรือเหลือจากการจายเงินปนผลระหวางกาล (ถามี)
ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตาง ๆ ได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุนสํารองเพื่อเปนเงินกองทุนของ
บริษัทตอไป

ขอ 46.

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถอื หุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี

ขอ 48.

ผูสอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกีย่ วกับรายได รายจาย ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท และ
มีหนาที่เขารวมและชี้แจงใหความเห็นในการประชุมผูถือหุนบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน และ
ปญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แผนที่โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ หอ งแอทธิ นี คริ สตั ล ฮอลล ชั้ น 3 โรงแรมพลาซ า แอทธิ นี รอยั ล เมอริเ ดีย น เลขที่ 61 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี
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
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