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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2554
1. การมอบฉันทะ
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให
ผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให
กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถือหุนแทน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่ผูถือหุนเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ได โดยสามารถดาวนโหลด ไดที่เว็บไซต : www.thanachart.co.th
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
- ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให
ถูกตองครบถวน พรอมจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามที่ระบุในหัวขอ “3 ผูเขารวมประชุมจะตอง
แสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม”
-

ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะ

เขาประชุม
2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ
-

ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 62 ป อยูบานเลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ 12 แขวง
บางกอกใหญ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร
2. นางพันธทิพย สุรทิณฑ ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน (กรรมการอิสระ) อายุ 62 ป อยูบานเลขที่ 207/6 หมูที่ 12 ซอยอุดุมสุข 34 ถนนสุขุมวิท
103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
3. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ตําแหนง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) อายุ 60 ป อยูบานเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

- ในการมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ทาน เนื่องจากใน
กรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขาประชุมได 1 ทาน จะเปนผูรับมอบฉันทะ เพื่อเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนทานได
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- ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ พรอมจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของกับการลงทะเบียนกอนเขาประชุมตามที่ระบุในหัวขอ “3 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการ
ลงทะเบียนกอนเขาประชุม” โดยใสซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ ปดผนึกสงทางไปรษณีย สงใหบริษัทฯ ที่ “สํานัก
เลขานุการองคกร” กอนวันประชุม
2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเขาประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการ
ประชุมมากกวา 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หองปอมปาดัวร (Pompadur) ชั้น 2
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนการเขารวม
ประชุมและแผนที่แนบหนาที่ 57
บริษัทฯ จะใชระบบบารโคดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบ
ฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดพิมพบารโคดไวในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดสงมาพรอมหนังสือบอก
กลาวเชิญประชุม มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย
3. ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ในการลงทะเบียนกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี)
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีมาประชุมดวยตนเอง ใหติดตอจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารบารโคดพรอมแสดงเอกสารแสดงตนที่
หนวยงานราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน
และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และ
ผูมอบฉันทะ (ผูถือหุน) ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
ค) เอกสารแสดงตนที่ ห น ว ยงานราชการออกให พ ร อ มสํ า เนาเอกสารดั ง กล า ว ของผู รั บ มอบฉั น ทะโดยมี
รายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท
ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคลและ
มีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
ค) สําเนาภาพถายเอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหตามขอ 1.1 ของผูแทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล
ง) เอกสารแสดงตนที่หนวยงานราชการออกใหพรอมสําเนาของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับ
มอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3. ผูถือหุนที่ไมมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้
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ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้น อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูหรือ
โดยผูมีอํานาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยูก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
4. การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง
 การออกเสียงลงคะแนน
(1) ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรด
ยกมือขึ้น
o หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และลง
ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะใหเจาหนาที่นําบัตรลงคะแนนของผู
ถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนที่ไมยกมือในที่ประชุมมีมติใหอนุมัติ
ตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
o หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา ประสงคจะลงมติ
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาวนั้นในการ
ลงมติในแตละวาระไวดวยแลว
o ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูรับมอบฉันทะ ไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุ
ไวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออก
เสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได
 การนับผลการลงคะแนน
(1) บริษัทฯ ใชระบบบารโคด ในการนับคะแนนเสียง
(2) การนับผลคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในทีป่ ระชุม และของผูถอื หุน ที่มอบฉันทะใหแก
ผูรับมอบฉันทะทีบ่ ริษัทฯ บันทึกไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม ทีอ่ อกเสียงไมเห็นดวยและงดออก
เสียง มาหักออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
(3) ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
สิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด
(4) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดได แมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ก็ตาม

หนาที่ 47

เอกสารแนบ 6

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

62 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 33/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

10 ป 10 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ไมมีการดํารงตําแหนง

ตําแหนงในกิจการอื่น
การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2553

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง
ไมมีการดํารงตําแหนง
-

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

ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

13 ครั้ง
14 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง

จาก 14 ครั้ง
จาก 14 ครั้ง
จาก 4 ครั้ง
จาก 3 ครั้ง

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
1. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย
2. ความสัมพันธกับบริษัทฯ /บริษัทยอย /บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
2.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

หนาที่ 48

เอกสารแนบ 6

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางพันธทิพย สุรทิณฑ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

62 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 5/2544
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 3
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 40

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

1 ป 11 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
- ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จํากัด
- กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

- อธิบดี กรมธนารักษ
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
- กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
- รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี

หนาที่ 49

เอกสารแนบ 6
การเขารวมประชุมป 2553

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ

-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
14 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้ง

จาก
จาก
จาก
จาก

14 ครั้ง
14 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
1. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย
2. ความสัมพันธกับบริษัทฯ /บริษัทยอย /บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
2.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

หนาที่ 50

เอกสารแนบ 6

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

60 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

31 ป

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน
ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2553
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

-

กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด

- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง
Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)
มีคดีขอพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไมสิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 8 เมษายน 2554
โตะผูลงทะเบี
ถือหุน ยน

มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารสวนบุคคลและแสดงหนังสือมอบฉันทะ

แสดงเอกสารสวนบุคคล

โตะตรวจเอกสารสําหรับผูรับมอบฉันทะ
ตรวจเอกสารสวนบุคคลและตรวจหนังสือมอบฉันทะ
โตะลงทะเบียน
(เริ่ม 12.00 นาฬิกา)
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม (เวลา 14.00 นาฬิกา)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ
กรณีที่มีผูตองการออกเสียง “ไมเห็น
ดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ
ใหกรอกบัตรลงคะแนนและยกมือ
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนและสรุปผล
ลงคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนนตอที่
ประชุม
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ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
การโอนหุน
ขอ 14.

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

ขอ 15.

บริษัทฯอาจงดรับลงทะเบียนโอนหุนไวเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดสิทธิตาง ๆ ใหแกผูถือหุน เชน สิทธิในการรับเงินปนผล
สิทธิในการจองหุนใหม เปนตน

กรรมการ
ขอ 16.

ขอ 17.

ขอ 18.

กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน
กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองเปนผูมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร
การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย
คนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ไดตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้ง
ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใด
ไมได
(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง ถาจํานวน
กรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่ใกลเคียงกันแตไมเกิน 1 ใน 3
หลังจากวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับ
ฉลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตําแหนง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงในคราวนั้น ใหกรรมการ
ดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได

ขอ 19.

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยทําเปนหนังสือยื่นตอบริษัทหรือคณะกรรมการ
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
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ขอ 20.

ถาตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน

ขอ 21.

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมได กรรมการที่เหลืออยูจะทําการ ในนามของ
คณะกรรมการไดเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ทั้งหมดเทานั้น

ขอ 22.

กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตามขอ 20. และขอ 21. ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระ ที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทนเทานั้น

ขอ 23.

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ
และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท

การประชุมผูถือหุน
ขอ 32.

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท การประชุมผูถอื หุน คราวอื่นนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร
ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดทั้งหมด หรือผูถ ือหุนไมนอ ยกวา 25 คน ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชือ่ กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได
แตตองระบุเหตุผลในการทีข่ อใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถ ือหุน

ขอ 33.

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

ขอ 34.

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดเปนเรือ่ งทีเ่ สนอเพือ่ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพือ่ พิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถามี) และรายละเอียดที่เกีย่ วของตามสมควรและจัดสงใหผถู อื หุน และ
นายทะเบียนพรอมกับเอกสารที่เกีย่ วของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

ขอ 35.

ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอืน่ เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถอื หุนแทนกันก็ได โดยทําเปน
หนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการกําหนด
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม
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ขอ 36.

ในการประชุมผูถอื หุนตองมีผถู ือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถอื หุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทัง้ หมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถอื หุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม
ครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว ถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการ
ประชุมนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถ ือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ ือหุนลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

ขอ 37.

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถอื หุน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถอื หุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในทีป่ ระชุม

ขอ 38.

ประธานในที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม
(ถามี) และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตทปี่ ระชุมจะมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ

ขอ 39.

การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
นั้นจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ
ลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถอื หุน ของบริษัทก็ตาม
ผูถือหุนคนใดมีสว นไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผูถอื หุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกลาว
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ขอ 42.

ใหบริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน พรอมกับจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกสําหรับงวด
เวลา 6 เดือนแรกของป สิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน และครั้งที่สองสําหรับงวดเวลา 6 เดือนหลังของปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
ธันวาคม
งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิน้ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการนําเสนอตอทีป่ ระชุม
สามัญประจําปในปถัดไป

ขอ 43.

บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไมนอยกวาจํานวนที่กฎหมายกําหนด

ขอ 44.

บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุน โดยความเห็นชอบของทีป่ ระชุมผูถ ือหุน
ก็ได ถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามที่จดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพิ่มทุนไวแลว

ขอ 45.

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้ คราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรพอ และสมควรที่
จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการ ไดตามหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุน กําหนดเมื่อปรากฏวางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ผานการรับรองของผูสอบบัญชีแลว และบริษทั มี
กําไรพอและสมควรที่จะทําเชนนั้น
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เอกสารแนบ 6
เงินกําไรสวนที่เหลือจากการจายเงินปนผลที่จายตามมติที่ประชุมผูถอื หุน หรือเหลือจากการจายเงินปนผลระหวางกาล (ถา
มี) ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตางๆ ได ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุนสํารองเพือ่ เปนเงินกองทุนของ
บริษัทตอไป
ขอ 46.

การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถอื หุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี

ขอ 47.

ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถอื หุนของบริษัทไดแตจะเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท
ไมได

ขอ 48.

ผูสอบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบบัญชีเอกสารและหลักฐานใด ๆ ที่เกีย่ วกับรายได รายจาย ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัท
และมีหนาที่เขารวมและชีแ้ จงใหความเห็นในการประชุมผูถอื หุนบริษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
และปญหาเกีย่ วกับบัญชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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แผนที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ หองรอยัล ออคิด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2266-0123
• แผนที่ การเดินทางไปโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

1. เดินทางโดยรถไฟฟา (BTS) ลงสถานีตากสิน แลวใชบริการ Shuttle Boat ของโรงแรม สงถึงทาเรือของโรงแรม
*Service time at 09:00 am.-10:00 pm. ออกทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
2. เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
- สาย 36, 93, ปอ.36, 93
- รถตูอนุสาวรีย ถึง ทาเรือสี่พระยา หรือ รถตูสะพานใหม ถึง ทาเรือสี่พระยา
3. รถยนตสวนบุคคล
- ใหมาทางเสนทาง ถ.พระราม 4 แลวเลี้ยวเขา ถ.สีลม หรือ ถ.สุรวงศ ก็ได ตรงไปสุดถนน จะเชื่อมตอกับ ถ.เจริญกรุง
เลี้ยวขวา โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers จะอยูซอยเจริญกรุง 30
- ถาใชเสนทาง ถ.เจริญกรุง ใหมาที่ ซอยเจริญกรุง 30
- ถามาลงทางดวน หัวลําโพง จะเปนสุดทางของ ถ.พระราม 4 ใหเลี้ยวซายเขา ถ.มหาพฤฒาราม แลวตรงมาสุดถนน
เลี้ยวขวาตรงบริเวณคอสะพานแลวรีบชิดซายเขาตรงซอย “โรงควบคุมคุณภาพน้ําสี่พระยา” ตรงบริเวณนั้น จะเปนเสนเดินทาง
รถทางเดียว (One Way) ผานหนาอาคาร River City แลวเลี้ยวขวาเขาโรงแรมไดเลย
หมายเหตุ จอดรถไดที่อาคารของโรงแรมและที่ตึก River City (ในกรณีจอดที่ River City นําบัตรจอดรถมาประทับตราที่งาน
ประชุมได โดยไมเสียคาใชจาย)
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