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คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ท่ี 23 กันยายน 2562 

 

1. การมอบฉันทะ 

บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน แบบมอบฉันทะนีเ้ป็นการมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 

ลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะเห็นสมควร 

 แบบ ข. เป็นแบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดและชัดเจน ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกท่ีจะระบุให้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะได้ทกุประการตามท่ีผู้ รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือระบุ

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสียงตามท่ีผู้มอบฉนัทะกําหนดแยกเป็นแตล่ะวาระอย่างชดัเจนในหนงัสือมอบฉนัทะก็ได้ 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีกําหนดสําหรับผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นต้องการใช้ 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลด ได้ท่ีเวบ็ไซต์ : www.thanachart.co.th 

โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้

กรรมการบริษัทฯ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทฯ กําหนด) ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นแทน ดงันี ้

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ 

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุม

จะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)" 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะจะ 

เข้าประชมุ 

 

 

 

 

 

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

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นางศริิเพ็ญ  สีตสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

71 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์  

แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ) 

66 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสขุมุวทิ 21 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตน์  หมู่ศริิเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการกํากบัความเส่ียง

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

63 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 

ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอ 

- ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบช่ืุอกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ

กรรมการบริษัทฯ เรียงลําดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในลําดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้ 

ไม่สามาถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุได้ 1 คน (ตามลําดบัถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ พร้อมจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีใน 

การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ปิดผนึกส่ง 

ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง “สํานักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายใน 

วันท่ี 16 กันยายน 2562) 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจ 

ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่วโมง และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป   

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้

ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดนําหนังสือ

มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ท่ีบริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์  
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงาน

ราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ  

ใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 

ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง

ให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค) สําเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมสําเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  ซึง่ลงนามรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบุคคล

ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ 

หรือโดยผู้ มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล 

ผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ แทน 

นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
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4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) จะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ 

• หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนน

ของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร 

หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ

• หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 

เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะ 

ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้  

ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

• ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

ดงักล่าวเว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 

ผู้ ถือหุ้ นตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน 

หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีกและนําคะแนนเสียง 

ท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้มารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

 การนับผลการลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ 

ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สิน้สดุลง โดยรายงานจํานวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชีข้าดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ก็ตาม 
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มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารแสดงตนและหนงัสือมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการลงมต ิ“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” ในวาระใด ให้กรอกบตัรลงคะแนน
พร้อมลงลายมือช่ือและยกมือในวาระนัน้ ๆ 

จดุตรวจเอกสารสําหรับผู้ รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสารแสดงตนและตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 นาฬิกา) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนและ 

สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลลงคะแนน 

ตอ่ท่ีประชมุ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงเอกสารแสดงตน 

เข้าห้องประชมุ 

0Bขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

 

 

โต๊ะลงทะเบียน  

 
  

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั  

ผู้ถือหุ้น 

จดุลงทะเบียน  (เร่ิมเวลา 08.00 นาฬิกา) 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

การโอนหุ้น 

ข้อ 14. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นไว้เป็นการชัว่คราว แต่จะไม่เกิน 21 วนั ก่อนวนัประชุม

โดยจะประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับ

ลงทะเบียนการโอน 

ข้อ 15. บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุ้นไว้เป็นการชั่วคราว  เพ่ือกําหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล 

สิทธิในการจองหุ้นใหม่ เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี 

ของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากนี ้ให้เรียกวา่การประชมุวสิามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้ตามท่ีเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทํา

หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้น 

คนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็น

ท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก

การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้

ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ ๆ (ถ้ามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องตามสมควรและจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  และนายทะเบียน

พร้อมกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั

ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 35. ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแทนกนัก็ได้ โดยทําเป็นหนงัสือ

ตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และให้ผู้ รับมอบฉนัทะย่ืนตอ่ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าประชมุ 
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ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น 

ท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ

เป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ ถ้าการนัน้ได้ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป แต่ถ้าการประชุมนัน้มิใช่

การเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่ม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 38. ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) 

และให้การประชมุดําเนินไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม  เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุให้เปล่ียนลําดบัระเบียบวาระ 

ข้อ 39. การวินิจฉัยชีข้าดหรือลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนัน้ 

จะกระทําด้วยวิธีใดให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน

เป็นเสียงชีข้าดได้แม้วา่จะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองดงักล่าว 

เว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

ข้อ 51. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ท่ี

สําคญัของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามความหมายท่ีกําหนด ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบั

กบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาและจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียน

แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม 

 

แผนท่ีและการเดินทางไปสถานท่ีจัดประชุม 

ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์  ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61  

ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ 0-2650-8800 โทรสาร 0-2650-8500-1 

 
 

1. เดินทางด้วยรถไฟฟ้า (BTS) ลงสถานีเพลนิจิต และสามารถเดินผา่นทางอาคารมหาทนุ พลาซา่ 

2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง 

- ผา่นถนนวิทย ุ รถโดยสารประจําทาง สาย 62 สาย 17 สาย 13 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 62 สาย 76 

- ผา่นถนนเพลนิจิต รถโดยสารประจําทาง สาย  2  สาย 25 สาย 40 

 รถโดยสารปรับอากาศ สาย 40 สาย 48 สาย 508 สาย 511 

 

 

 

 

 QR CODE แผนท่ีโรงแรม 
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เส้นทางหนีไฟ 

 

 

 

 

 


