คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
1. การมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ 3 แบบ ดังนี ้






แบบ ก. เป็ นแบบทั่ว ไปที่ ง่ า ยไม่ ซับ ซ้ อ น แบบมอบฉั น ทะนี เ้ ป็ นการมอบฉัน ทะให้ ผ้ ู รั บ มอบฉัน ทะมี สิ ท ธิ พิ จ ารณาและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร
แบบ ข. เป็ นแบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกที่จะระบุให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะเห็นสมควร หรื อระบุ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะกําหนดแยกเป็ นแต่ละวาระอย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะก็ได้
แบบ ค. เป็ นแบบที่กําหนดสําหรับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯ ได้ จัดส่ งหนัง สื อ มอบฉันทะแบบ ข. มาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่า วเชิญ ประชุม และในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้นต้ อ งการใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ ที่เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th.
โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่ น หรื อจะมอบฉันทะให้
กรรมการบริ ษัทฯ (ตามรายชื่ อกรรมการที่บริ ษัทฯ กํ าหนด) ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแทน ดังนี ้
1. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุมตามที่ระบุในหัวข้ อ “3. ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
จะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ในการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)"
- ผู้รั บมอบฉัน ทะต้ อ งนํ าหนัง สื อ มอบฉันทะไปยื่ นต่อ เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ทฯ ณ สถานที่ ประชุมก่ อ นผู้รั บมอบฉัน ทะจะ
เข้ าประชุม
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2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

อายุ

ที่อยู่

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

69

เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600

2. นายธีรพจน์ วัชราภัย

64

เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขมุ วิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

3. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร 67
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

เลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นมีส่วนได้ เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ
- ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของ
กรรมการบริ ษัทฯ เรี ยงลําดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลําดับที่ 1 ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้
ไม่สามาถเข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมได้ 1 คน (ตามลําดับถัดไปที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ) จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้ อมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับ การลงทะเบีย นก่ อ นเข้ าประชุม ตามที่ร ะบุในหัว ข้ อ “3. ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม จะต้ อ งแสดงเอกสารดั งต่ อ ไปนี้ ใ น
การลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า ประชุ ม (แล้ วแต่ ก รณี ) ” โดยใส่ ซ องบริ ก ารธุ ร กิ จ ตอบรั บ ที่ แ นบมาพร้ อมนี ้ ปิ ดผนึก ส่ ง
ทางไปรษณี ย์ถึง บริ ษั ทฯ มายัง“สํ านักเลขานุก ารองค์ กร” ก่อ นวัน ประชุม (กรณี ส่งทางไปรษณี ย์ก รุ ณาส่ ง ภายใน
วันที่ 17 เมษายน 2561)

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้ าประชุม
บริ ษั ท ฯ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ร องรั บ การตรวจสอบหนัง สื อ มอบฉัน ทะและลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม อย่ า งชัด เจน โดยจะเริ่ ม ตรวจ
ความสมบูร ณ์ ข องหนังสื อ มอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่ มเปิ ดรั บลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 12.00 นาฬิกา
เป็ นต้ นไป ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
้
าร่ วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ตามขันตอนการเข้
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยจะใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือ
มอบฉั นทะซึ่ง ได้ พิมพ์ บ าร์ โค้ ดไว้ ในหนั ง สื อ มอบฉั นทะ แบบ ข. ที่ บ ริ ษั ทฯ จัดส่ งมาพร้ อมหนั งสื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั อากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออํานวย
ความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ ปิดอากรแสตมป์
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3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี มาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์ โค้ ดพร้ อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
ก) หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อมูล ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น ซึ่งลงนามรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
ค) เอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสํ า เนาเอกสารดัง กล่ า วของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
ก) หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อความถู ก ต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ค) สํ า เนาเอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ต ามข้ อ 1.1 ของผู้ แทนนิ ติบุค คลที่ ล งนามในหนัง สื อ มอบฉัน ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล
ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นําความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึง่ เป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
ก) หนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อ โดยผู้มีอํ านาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตังอยู
้ ่ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่อ นิติบุคคล
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ คุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ อ งจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแ ทน
นิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง


การออกเสียงลงคะแนน
1. ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังหุ
้ ้ นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
2. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ล ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามี ผ้ ูถือ หุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง
โปรดยกมือขึ ้น
• หากผู้ถื อ หุ้นท่า นใดยกมื อ ไม่เ ห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น บันทึกการลงมติไม่ เห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือ หุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมื อ ชื่ อในบัตร
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หรื อ ลงมติม ากกว่า 1 ช่ อ ง จะถื อ ว่ า เป็ นบัต รเสี ย ส่ ว นผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ย กมื อ ในที่ ป ระชุ ม จะถื อ ว่า มี ม ติ ใ ห้ อ นุมัติต ามที่
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดยกมือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อ นุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูถือ หุ้นได้ ทําเครื่ อ งหมายในหนัง สื อมอบฉันทะไว้ แ ล้ วว่า ประสงค์จะ
ลงมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวนัน้
ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
• ผู้ถือ หุ้นคนใดมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อ งที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือ หุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ ง
ดังกล่าวเว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ผ้ ู ถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะนัน้ บริ ษั ท ฯ จะนํ า การออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ ผ้ ู รั บมอบฉั น ทะ ไม่ ต้ องไปกรอกบั ต รลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ลงคะแนนเสี ย งในที่ ป ระชุ ม อี ก
และนําคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
4. ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกัน เป็ นคณะ หรื อ ด้ ว ยวิธี การอื่ น ใดก็ ได้ ตามที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้นจะเห็น สมควร แต่ใ นการลงมติแ ต่ล ะครั ง้ ผู้ถือ หุ้นต้ อ ง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้


การนับผลการลงคะแนน
1. บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ บ ริ ษั ท ฯ บัน ทึก ไว้ ล่ ว งหน้ าในขณะที่ ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นเข้ าประชุ ม ที่ อ อกเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้ วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิ ้นสุดลง โดยรายงานจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี ้ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ก็ตาม
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561

ผูโต๊้ ถือะลงทะเบี
หุ้น ยน

ผู้รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

จุดตรวจเอกสารสําหรับผู้รับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารแสดงตนและหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารส่วนบุคคล

ตรวจเอกสารส่วนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
จุดลงทะเบียน (เริ่ มเวลา 12.00 นาฬกิ า)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการลงมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งด
ออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ให้ กรอกบัตรลงคะแนน
พร้ อมลงลายมือชื่อและยกมือ
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนและ
สรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลลงคะแนน
ต่อที่ประชุม
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ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การโอนหุ้น
ข้ อ 14. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้ เป็ นการชัว่ คราว แต่จะไม่เกิน 21 วัน ก่อนวันประชุม
โดยจะประกาศให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่ มงดรั บ
ลงทะเบียนการโอน
ข้ อ 15. บริ ษัทอาจงดรั บลงทะเบียนโอนหุ้นไว้ เป็ นการชั่วคราว เพื่ อกํ าหนดสิทธิต่าง ๆ ให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น เช่น สิทธิ ในการรั บเงินปั นผล
สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็ นต้ น
กรรมการ
ข้ อ 16. กรรมการของบริ ษัทจะมีจํานวนเท่าใด ให้ เป็ นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
กรรมการจะถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
ข้ อ 17. การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้
้
วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ หรื อด้ วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือหุ้นต้ อง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนันพ้
้ นจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
พ้ นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ เคียงกันแต่ไม่เกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี ้มีผลใช้ บงั คับ การพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึง่ ในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก
ส่วนในปี ต่อ ๆ ไป ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง หากในคราวใดมี กรรมการหลายคนอยู่ใน
ตําแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็ นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งในคราวนัน้ ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจาก
ตําแหน่งโดยใช้ วธิ ีจบั ฉลาก
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งด้ วยเหตุดงั กล่าวอาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 23. กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลีย้ ง
และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 30. คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังกรรมการจํ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หารและในจํานวนนี ้ให้ กรรมการ
คนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัทตามมีคณะกรรมการมอบหมาย และ
ให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง และให้ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่นได้
ตามที่เห็นสมควร
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กรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการที่ได้ รั บแต่งตัง้ ให้ อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อ ยอื่นมีสิทธิ ได้ รั บค่าตอบแทน และ/หรื อ
บํ า เหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการกํ า หนด แต่ ทัง้ นี ไ้ ม่ ก ระทบกระเทื อ นสิ ท ธิ ข องกรรมการดัง กล่ า วในอัน ที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้ อบังคับนี ้ในฐานะกรรมการ
ให้ คณะกรรมการบริ หารจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมได้ ตามที่จะเห็นสมควรและให้ นําข้ อ 27. ข้ อ 28. และ ข้ อ 29. มาใช้ บงั คับโดย
อนุโลม
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี ้ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ
นับ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 10 ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้ ทัง้ หมดจะเข้ าชื่ อ กั น ทํ า หนัง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั ต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) อนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
(3) อนุมตั จิ ดั สรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่ อพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องนัน้ ๆ (ถ้ ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามสมควรและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น และนายทะเบียน
พร้ อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 35. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือ
ตามแบบที่กฎหมายกําหนด และให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดแล้
้
วแต่จํานวนใดจะน้ อ ยกว่ากัน และต้ องมี ห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุม ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ถ้ าการนันได้
้ ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนันมิ
้ ใช่
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือ หุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมใหม่แ ละส่งหนังสื อ นัดประชุมไปยังผู้ถื อ หุ้นล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 37. ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม (ถ้ ามี)
และให้ การประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ข้ อ 39. การวินิจฉัยชีข้ าดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้
จะกระทําด้ วยวิธีใดให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
เป็ นเสียงชี ้ขาดได้ แม้ วา่ จะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก็ตาม
ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องดังกล่าว
เว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 42. ให้ บ ริ ษัท ทํา งบดุล และบัญ ชี กํ าไรขาดทุน พร้ อมกับจัดให้ มีผ้ ูสอบบัญ ชี ตรวจสอบและรั บรองปี ละ 2 ครั ง้ ครั ง้ แรกสํ า หรั บ
งวดเวลา 6 เดือ นแรกของปี สิ น้ สุดเพี ยงวัน ที่ 30 มิถุนายน และครั ง้ ที่ส องสํ าหรั บงวดเวลา 6 เดือ นหลัง ของปี สิน้ สุดเพี ย ง
วันที่ 31 ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ให้ คณะกรรมการนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ประจําปี ในปี ถัดไป
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 44. บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญใหม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ถ้ าบริ ษัทยังจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ หรื อได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้ แล้ ว
ข้ อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรพอและสมควรที่จะทํา
เช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกาลแก่กรรมการ ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด เมื่อปรากฏว่างบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรั บงวดระยะเวลาสิ ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ ว และบริ ษัทมี
กําไรพอและสมควรที่จะทําเช่นนัน้
เงินกําไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปั นผลที่จ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเหลือจากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ถ้ ามี)
ให้ จดั สรรเป็ นเงินสํารองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรื อจัดสรรเป็ นทุนสํารองเพื่อเป็ นเงินกองทุนของบริ ษัท
ต่อไป
ข้ อ 46. การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมีมติแล้ วแต่กรณี
ข้ อ 48. ผู้สอบบัญ ชีมีอํ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรั พย์สิน และหนี ส้ ินของบริ ษัท
และมีหน้ าที่เข้ าร่ วมและชีแ้ จงให้ ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัทแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
แผนที่และการเดินทางไปสถานที่จัดประชุม

ณ ห้ องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1

หน้ าที่ 48

เส้ นทางหนีไฟ
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