
คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขาประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 30 เมษายน 2550 

 

การมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบท่ีละเอียดและชัดเจนมาให      
ผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือจะมอบ

ฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ ทานใดทานหนึ่งตามท่ีบริษัทฯ ไดเสนอชื่อไวในหนังสือมอบฉันทะ 2 ทาน คือ 

1. นายสมมาตร  พูนภักดี   ตําแหนง   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายศุภเดช    พูนพิพัฒน ตําแหนง   กรรมการผูจัดการใหญ  

โดยมีรายละเอียดขอมูลกรรมการดังกลาวตามแนบใหเปนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 

 การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 ผูมอบฉันทะโปรดกาเคร่ืองหมาย    ในชอง   ของหนังสอืมอบฉันทะตามแนบ ขอ (3)  เพียงชื่อเดียวและ 

     ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ 

 ผูมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะของทานมายัง “สวนเลขานุการองคกร” กอนวันประชุม โดยใชซองธุรกิจตอบรับท่ี

แนบมาพรอมนี้ ปดผนึกสงทางไปรษณียไมตองติดแสตมป  

 

การลงทะเบียนเขาประชุม   

บริษัทฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะและเปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ หอง

บอลรูม 2-3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ซอยกัปตันบุส ถนนสี่พระยา แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตาม

ขั้นตอนเขารวมประชุม หนาท่ี 67 

 

 

   



   

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีกอนเขาประชุม (แลวแตกรณี) 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยัง       

ไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(1.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(1.2.2) สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะ

ไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(1.2.3) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 

2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 
(2.1.1) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

(2.1.2) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติ

บุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล   ซึ่งเปน

ผูถือหุน 

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(2.2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ     

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(2.2.2) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนไดรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทํา การแทนนิติ

บุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(2.2.3) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

 



   

การออกเสียงลงคะแนน และผลการลงคะแนนเสียง 

 การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน      

หรือคราวละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตใน

การลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมดจะแบงคะแนนเสียงแก คนใดหรือ

คณะใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุม

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียง      

ลงคะแนนนั้นจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชีข้าดไดแมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม 

ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง

ดังกลาว เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

 ผลการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมท่ีประชุมเม่ือจบวาระน้ันๆ ประธานจะกลาวใหท่ีประชุมทราบ โดยผูถือหุนท่ีมา

ประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ แจก

ใหและสงคืนใหเจาหนาท่ีเพ่ือนําไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงท่ีผูถือหุนมอบฉันทะลวงหนาใหแกกรรมการท่ีบริษัทฯ 

เสนอชื่อ และคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไวในขณะท่ีลงทะเบียน คะแนนเสียงท้ังหมดจะถูกสงมอบ

ใหประธานกลาวสุรปในท่ีประชมุของวาระนั้นๆ วามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เปนจํานวนก่ีเสียง ท้ังนี้ใน

แตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขารวมประชุมลาสุด 

  

 

 

 



ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ช่ือ – นามสกุล นายสมมาตร  พูนภักดี 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง 

77  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

ประกาศนียบัตรชัน้สูงทางการบัญช ี(เทียบเทาปริญญาโท)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การศึกษา 

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุนท่ี 15/2006 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุนท่ี 58/2006 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

8 ป   จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจเกีย่วเนื่องกับบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน 

ไมมี การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีแขงขันกับบริษัท 

ผูชวยผูจัดการใหญ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ประสบการณ 

ผูจัดการฝายธุรการ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 

ผูจัดการฝายตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 

หัวหนาสวนตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 

หัวหนาหนวยตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแหงประเทศไทย 

หัวหนาผูตรวจสอบธนาคารพาณิชย ธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาราชการชั้นตร ีกรมตรวจเงนิแผนดิน 

ฯลฯ 

ไมมี  การถือหุนบริษัท 

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ท่ีผานมา ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

2549 12/12 
กรรมการบริษัท 

2548 12/12 

2549 8/8 
กรรมการตรวจสอบ 

2548 8/8 

  

 

   



 ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ช่ือ – นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานกรรมการบรหิาร ตําแหนง 

57  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A. การศึกษา 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 8/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
26  ป    จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 

รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคาร ธนชาต ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจเกีย่วเนื่องกับบริษัท 

กรรมการ บจ.ธนชาตประกันภัย 
กรรมการ บจ. ธนชาตประกันชีวิต 

 

รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็มบีเค ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน 

กรรมการ บจ. สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง 
กรรมการ บมจ.เอ็ม บี เค รีสอรท 
กรรมการ บจ. สยามพิวรรธน 

กรรมการ บจ. แปลน เอสเตท 
กรรมการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ไมมี การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีแขงขันกับบริษัท 

กรรมการ บจ. ทาอากาศยานสากลกรงุเทพแหงใหม ประสบการณ 

ฯลฯ 

ไมมี  การถือหุนบริษัท 

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ท่ีผานมา ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

2549 12/12 
กรรมการบริษัท 

2548 12/12 

2549 12/12 
กรรมการบริหาร 

2548 12/12 

   

   



 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

วันที่  30 เมษายน 2550 

ผูถือหุน

มาดวยตนเอง

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 
(เริ่ม 08.00 น.) 

โตะลงทะเบียน 
ผูรับมอบฉันทะ (เริ่ม 08.00 น.) 

แสดงเอกสารสวนบุคคล แสดงหนังสือมอบฉันทะ  

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชุม

ประธานเปดประชุม  (เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีท่ีมีผูตองการออกเสียงในวาระนั้นๆ

ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน/สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลาวสรุปผลลงคะแนนตอท่ีประชุม

โตะลงทะเบียน

มาดวยตนเอง 

ผูไดรับมอบฉันทะ 

 

   



   

 

 

ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

กรรมการ 

 

 ขอ 16. กรรมการของบริษัทจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด  แตตองไมนอยกวา  5  คน 

  กรรมการจะถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได แตกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด

ตองเปนผูมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

ขอ 17. การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทใหกระทําโดยท่ีประชุมผูถือหุน  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ในการเลือกต้ังกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกันเปนคณะ  หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ไดตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแต

ละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอย

เพียงใดไมได 

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุม

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ 1 ใน 3  ของจํานวนกรรมการขณะนั้นพนจากตําแหนง  ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะพนจากตําแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนท่ีใกลเคียงกัน แตไมเกิน 1 ใน 3 

หลังจากวันท่ีขอบังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ การพนจากตําแหนงของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปท่ี 1 และ

ปท่ี 2 ใหใชวิธีจับฉลาก สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการซึ่งอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูพนจากตําแหนง  หากในคราว

ใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจํานวนมากกวาจํานวนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงใน

คราวนั้น ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับฉลาก 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงดวยเหตุดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได 

ขอ 23. กรรมการมีสทิธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชนตอบ

แทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวาง

เปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นใหไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการ ในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบ

ปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากนี้ ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ  เม่ือใดก็ไดตามที่เห็นสมควร 

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  หรือผูถือหุนไม

นอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทํา

หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอให

เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  

ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจาก    

ผูถือหุน 



   

ขอ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังตอไปน้ีเปนอยางนอย 

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

(2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3)  อนุมัติจัดสรรเงินกําไร 

(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

(5)  แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท 

ขอ 34. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสอืนัดประชุม  ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม โดยระบุใหชัดเจนวาเรื่องใดเปนเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือ

พิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถามี) และรายละเอียดท่ีเก่ียวของตาม     สมควรและ

จัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนพรอมกับเอกสารท่ีเก่ียวของไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอก

กลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

ขอ 35. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทนกันก็ได โดยทํา

เปนหนังสือตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด และใหผูรับมอบฉันทะย่ืนตอประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการ

กําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25  คน หรือไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดแลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 

ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง  จํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว ถาการนั้นไดประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหการประชุมเปนอัน

ระงับไป แตถาการประชุมนัน้มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนดัประชุมใหมและสงหนังสือ นัดประชุม

ไปยังผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุม คร้ังหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 37. ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 38. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุน มีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม (ถามี) และใหการประชมุดําเนินไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชมุ เวนแตท่ีประชมุจะมี

มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

ขอ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียง        

ลง คะแนนนั้นจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงลงคะแนนเปนเสียงชี้ขาดไดแมวาจะมิไดเปนผูถือหุนของบริษัทก็ตาม 

ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียง        

ลง คะแนนในเร่ืองดังกลาวเวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม 

 

 

 



   

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 40. รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

  

ขอ 42. ใหบริษัททํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนพรอมกับจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองปละ 2 คร้ัง คร้ังแรก

สําหรับงวดเวลา 6 เดือนแรกของปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายน และครั้งท่ีสองสําหรับงวดเวลา 6  เดือนหลังของป

สิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม ใหคณะกรรมการ   

นําเสนอตอท่ีประชุมสามัญประจําปในปถัดไป 

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ 44.  บริษัทจะจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวน โดยออกเปนหุนสามัญใหมใหผูถือหุนโดยความเหน็ชอบของท่ีประชุมผูถือ

หุนก็ไดถาบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามท่ีจดทะเบียนไวหรือไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนไวแลว 

ขอ 45.  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไรพอและ

สมควรท่ีจะทําเชนนั้น และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

คณะกรรมการอาจจายเงินรางวัลเฉพาะกาลแกกรรมการไดตามหลักเกณฑท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดเม่ือ

ปรากฎวางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับงวดระยะเวลาสิ้นสุดเพียงวันท่ี 30 มิถุนายนผานการรับรองของผูสอบ

บัญชีแลว และบริษัทมีกําไรพอ และสมควรท่ีจะทําเชนนั้น 

เงินกําไรสวนท่ีเหลือจากการจายเงินปนผลท่ีจายตามมติท่ีประชุมผูถือหุน หรือเหลือจากการจายเงินปน

ผลระหวางกาล (ถามี) ใหจัดสรรเปนเงินสํารองตางๆ ได ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือจัดสรรเปนทุน

สํารองเพ่ือเปนเงินกองทุนของบริษัทตอไป 

ขอ 46. การจายเงินปนผลใหกระทําภายใน 1 เดือน  นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีมติแลวแตกรณี 

ขอ 47. ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนของบริษัทได แตจะเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของ

บริษัทไมได 

ขอ 48. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานใด ๆ ท่ีเก่ียวกับรายได รายจาย ทรัพยสิน และหนี้สินของ

บริษัท และมีหนาท่ีเขารวมและชี้แจงใหความเห็นในการประชุมผูถือหุนบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 

 

แผนที่สถานที่จัดประชุม 

ณ หองบอลรูม 2-3 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ซอยกัปตันบุส ถนนส่ีพระยา แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 0-2266-0123 

• การเดินทาง โดยรถเมลยูโร สาย 93 สาย 36  และสาย 183 และรถตู   
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