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ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 

1. การมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร  

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอย่างละเอียดและชดัเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้
ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร  หรือ
ระบใุห้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะก าหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีก าหนดส าหรับผู้ ถือหุ้ นซึ่ง เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน  (Custodian)                 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. มาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุ และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการใช้หนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

 โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ ก าหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม        
ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 - ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ  “3.ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดง
เอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”  

 - ผู้ รับมอบฉันทะต้องน าหนงัสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะเข้า
ประชมุ 

  

  

http://www.thanachart.co.th/
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2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นายสมเกียรต ิศขุเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 

73 เลขท่ี 3/97 ซอยพหลโยธิน 30  
ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

2. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหาร) 

71 เลขท่ี 92/3 หมู่ท่ี 3 ซอยอารีย์สมัพนัธ์ 1 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

3. นางสาวสวุรรณภา สวุรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรอง
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

72 เลขท่ี 29/2 ซอยพร้อมศรี แขวงคลอง
ตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นมีส่วนได้เสียในวาระคา่ตอบแทนกรรมการ 

 - ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุช่ือกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียด
ของกรรมการบริษัทฯ เรียงล าดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในล าดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้ ไม่สามารถ
เข้าประชุมได้ กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมได้ 1 คน (ตามล าดบัถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ เพ่ือเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

 - ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ พร้อมจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กบัการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหวัข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อน

เข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”   โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ท่ี  “ส านกัเลขานกุาร
องค์กร” ก่อนวนัประชมุ (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2560)   

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนงัสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจความ
สมบรูณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 2 ชัว่โมง  และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป 
ณ ห้องรอยัล ออคิด  บอลรูม ชัน้ 2 รอยัล  ออคิด  เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงส่ีพระยา        
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยจะใช้
ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน   ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือ
มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   แบบ ข   . ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม      
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

 1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ี

หน่วยงานราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี 
หรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
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 1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 
 ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม ซึง่ได้กรอกข้อมลูถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 
 ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่ง      
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ  

 2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
 ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ   

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความ

แสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
 ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ     

ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิตบิคุคล 
 ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ลงนาม

รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนุโลมกับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น          
นิตบิคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่
หรือโดยผู้ มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิตบิคุคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ
แทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน    
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1)  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 
(2)  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรด   

ยกมือขึน้ 
o หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  และ      

ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง โดยบตัรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบตัร หรือลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนมุัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้   
ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

o หากไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิเว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมติ    
ในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 
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o ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ท่ีประชมุจะลงมต ิผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
ตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถื อหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ
ดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และน าคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นระบุไว้มา
รวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ  

(4)  ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกนั
เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสีย งด้วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 การนับผลการลงคะแนน 
1.  บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 
2.  การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่  

ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บนัทกึไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม   ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3.  ประธานฯ  จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิน้สดุลง โดยรายงานจ านวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4.  ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีข้าดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการลงมต ิ“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้กรอกบตัรลงคะแนน

พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือ 

จดุตรวจเอกสารส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารส่วนบคุคลและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 14.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 
สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 
ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

เข้าห้องประชมุ 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

 

โต๊ะลงทะเบียน  
 
  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 12.00 นาฬิกา) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ละครัง้  บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้ นไว้เป็นการชั่วคราว   แต่จะไม่เกิน 21วัน             
ก่อนวนัประชุม โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาทกุแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนั 
ก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว เพ่ือก าหนดสิทธิต่าง  ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล  
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

กรรมการ 

ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจ านวนเทา่ใด ให้เป็นไปตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด แตต้่องไม่น้อยกวา่ 5 คน 

 กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องเป็นผู้ มีถิ่นท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 17. การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2)  ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ หรือด้วยวธีิการอ่ืนใดก็ได้ตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมเป็น             
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 18. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการขณะนัน้พ้นจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ี
จะพ้นจากต าแหน่งไม่อาจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้เคียงกนัแตไ่ม่เกิน 1 ใน 3 

หลงัจากวนัท่ีข้อบงัคบัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใช้วิธีจับ
ฉลาก ส่วนในปีตอ่ ๆ ไป ให้กรรมการซึง่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่
ในต าแหน่งมานานเทา่ ๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดงักล่าวพ้น
จากต าแหน่งโดยใช้วธีิจบัฉลาก 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตดุงักล่าวอาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 23. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้ง
และสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 30. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารและในจ านวนนีใ้ห้
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการ
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มอบหมาย และให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนได้ตามที่เหน็สมควร 

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ให้อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ 
บ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการดังกล่าวในอันท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบงัคบันีใ้นฐานะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการบริหารจดัให้มีหรือเรียกประชมุได้ตามที่จะเหน็สมควรและให้น าข้อ 27. ข้อ 28. และ ข้อ 29. มาใช้บงัคบัโดย
อนโุลม 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญั  เม่ือใดก็ได้ตามที่เหน็สมควร  

ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ด้วย  

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 
(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) อนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3)  อนมุตัจิดัสรรเงินก าไร 
(4)  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
(5)  แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชดัเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และ            
นายทะเบียนพร้อมกับเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยท าเป็น
หนังสือตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และให้ผู้ รับมอบฉันทะย่ืนต่อประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งประธานกรรมการก าหนด         
ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น  (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า     
กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่กนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้
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มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม  
(ถ้ามี) และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวนิิจฉยัชีข้าดหรือลงมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้กระท าโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระท าด้วยวธีิใดให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ  ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว
เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ข้อ 42. ให้บริษัทท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ พร้อมกบัจดัให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบและรับรองปีละ 2 ครัง้ ครัง้แรกส าหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 30 มิถนุายน และครัง้ที่สองส าหรับงวดเวลา 6 เดือนหลงัของปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม ให้คณะกรรมการน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีในปีถดัไป 

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด 

ข้อ 44.  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน   โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้ผู้ ถือหุ้น   โดยความเหน็ชอบของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ก็ได้ ถ้าบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามท่ีจดทะเบียนไว้หรือได้จดทะเบียนเพิ่มทนุไว้แล้ว 

ข้อ 45.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเหน็ว่าบริษัทมีผลก าไรพอและสมควรท่ีจะ
ท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวลัเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดเม่ือปรากฏว่างบดุล
และบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับงวดระยะเวลาสิน้สุดเพียงวนัท่ี 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบญัชีแล้ว และบริษัทมี
ก าไรพอและสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ 

เงินก าไรส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น หรือเหลือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) 
ให้จัดสรรเป็นเงินส ารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเป็นทุนส ารองเพ่ือเป็นเงินกองทุนของ
บริษัทตอ่ไป 

ข้อ 46. การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี 

ข้อ 48. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนีส้ินของบริษัท 
และมีหน้าท่ีเข้าร่วมและชีแ้จงให้ความเห็นในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน 
และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทแตไ่ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แผนที่รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล็ แอนด์ ทาวเวอร์ส 
 

แผนที่สถานที่จดัประชุม 

ณ ห้องรอยลั ออคิด บอลรูม ชัน้ 2  รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30  
(ซอยกปัตนับชุ) แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 0-2266-0123 

 แผนที่ การเดินทางไป รอยลั ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 

 

1.  เดินทางโดยรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ลงสถานีตากสนิ แล้วใช้บริการเรือของโรงแรม สง่ถึงทา่เรือของโรงแรม บริการตัง้แตเ่วลา 
 09.00 นาฬิกา - 22.00 นาฬิกา ออกทกุ ๆ คร่ึงชัว่โมง 
2.  เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง  

- สาย 36, 93, ปอ.36 และปอ. 93 
- รถตู้อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ถึง ทา่เรือสีพ่ระยา หรือ รถตู้สะพานใหม ่ถึง ทา่เรือสีพ่ระยา 

3.  รถยนต์สว่นบคุคล 
- เส้นทาง ถ.พระราม 4 แล้วเลีย้วเข้า ถ.สีลม หรือ ถ.สรุวงศ์ ก็ได้ ตรงไปสดุถนน จะเช่ือมต่อกบั ถ.เจริญกรุงเลีย้วขวา 
รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส จะอยูซ่อยเจริญกรุง 30 

-  เส้นทาง ถ.เจริญกรุง ให้มาซอยเจริญกรุง 30 
-  ลงทางด่วน หัวล าโพง จะเป็นสุดทางของ ถ.พระราม 4 ให้เลีย้วซ้ายเข้า ถ.มหาพฤฒาราม แล้วตรงมาสุดถนน       
เลีย้วขวาตรงบริเวณคอสะพานแล้วรีบชิดซ้ายเข้าตรงซอย “โรงควบคมุคณุภาพน า้สี่พระยา” ตรงบริเวณนัน้ จะเป็น
เส้นเดินทางรถทางเดียว (One Way) ผา่นหน้าอาคารริเวอร์ ซิตี ้แล้วเลีย้วขวาเข้าโรงแรม 

หมายเหตุ   จอดรถได้ที่อาคารของโรงแรมและที่อาคารริเวอร์ ซติี ้(ในกรณีจอดที่ ริเวอร์ ซิตี ้น าบตัรจอดรถมาประทบัตราที่งาน
ประชมุได้ โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย) 
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เส้นทางหนีไฟ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  
 


