ที่ บก. 520007

23 กุมภาพันธ 2552

เรื่อง

การจายเงินปนผลและกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 คณะ
กรรมการธนาคารไดมีมติดังนี้:1. คณะกรรมการธนาคารมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับป 2551 ใหแก
ผูถือหุนบุริมสิทธิ และผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 2.00 บาท โดยธนาคารจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนวันที่ 20 เมษายน
2552 เพื่อสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 28 เมษายน 2552
2. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 186 ในวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้:(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 185 ลงวันที่ 3 เมษายน 2551
(2) รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการธนาคาร
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป
สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
(4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 และการจายเงินปนผล
โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
ประจําป 2551 จํานวน 21,499 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร เปนทุนสํารองตามกฎหมาย อัตรารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิคิดเปนเงิน 1,075ลานบาทและอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ2.00 บาท
จากการดําเนินงานป 2551 (ซึ่งเทากับอัตราการจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2550 จํานวน 2.00 บาทตอหุน) รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 6,798ลานบาท ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 32 ของกําไรสุทธิประจําป 2551 ตามงบการเงินรวมและเปนไปตาม
นโยบายจายเงินปนผลของธนาคาร

ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจายใหแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับของธนาคาร
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 17 เมษายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 20
เมษายน 2552 โดยขอรับเงินปนผลภายในกําหนด10 ป และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน 2552
(5) พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการประจําป 2552
โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการคาตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2552 และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการสําหรับผล
การดําเนินงานป 2551ตามรายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2552:
ในอัตราเดียวกับอัตราปจจุบันคือ กรรมการไดรับคาตอบแทน
จํานวน 1.2 ลานบาทตอป และนายกกรรมการไดรับคาตอบแทนเปน 1.5 เทาของกรรมการหรือคิดเปนจํานวน 1.8 ลานบาทตอป
โดยจายเปนรายไตรมาส
2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอยประจําป 2552:
ในอัตราเดียวกับอัตราปจจุบัน ตามรายละเอียดปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1
3. เงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2551:
การจัดสรรเงินรางวัลใหแกกรรมการสมควรจัด
สรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
การดําเนินการของธนาคาร ทําใหธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 21,291 ลานบาทในป 2551(งบการเงินรวม) จึงขอเสนอผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินรางวัลกรรมการในอัตรารอยละ 0.5 ของเงินปนผล ซึ่งเปนอัตราเดียวกับเงินรางวัลจากการดําเนิน
งานป 2547-2550คิดเปนจํานวนเงิน 33.99 ลานบาท และใหกรรมการนํามาจัดสรรกันเอง
(6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
โดยคณะกรรมการธนาคาร (กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณา) พิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลวาผูถือหุนสมควรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระใน ป 2552
จํานวน 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ไดแก 1. นายวิชิต สุรพงษชัย 2. นายบดินทร อัศวาณิชย 3. นายมาริษ
สมารัมภ 4. นายธีรพจน วัชราภัย และแตงตั้ง นางสาวสุภา ปยะจิตติ ดํารงตําแหนงแทน นางพันธทิพย สุรทิณฑ ซึ่งไดลาออก
จากตําแหนงกรรมการ
(7) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลวเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบวาที่ประชุมผูถือหุน
สมควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ไดแก นายเทอดทอง เทพมังกร เลขทะเบียน
3787 หรือ นายสุพจน สิงหเสนห เลขทะเบียน 2826 หรือ นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ เลขทะเบียน 3731 เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2552 ของธนาคาร และกําหนดคาสอบบัญชีและคาตรวจสอบอื่น ๆ ประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน 12.63 ลานบาท

และรับทราบคาบริการสอบบัญชีบริษัทยอยของธนาคาร เปนจํานวนเงิน 10.06 ลานบาท โดยรวมแลว คาบริการสอบบัญชี
ธนาคารและบริษัทยอยป 2552 เปนจํานวนเงิน 22.69 ลานบาท
(8) พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของธนาคาร
โดยคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหแกไขขอบังคับของธนาคาร
ทั้ง5 ประการ ดังนี้
1. ขอบังคับ ขอ 1 นิยามศัพท
2. ขอบังคับ ขอ 9 ขอจํากัดการถือหุนโดยคนตางดาว
3. ขอบังคับ ขอ 17 วรรคแรก การพนตําแหนงกรรมการตามวาระ
4. ขอบังคับ ขอ 23 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
5. ขอบังคับ ขอ 30 อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2
(9) พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการแปลงสภาพ
หุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในป 2551
โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น สมควรอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
ธนาคารขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญดังกลาว โดยยกเลิกขอความเดิมและใชขอ
ความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
70,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื่นลานบาท)
แบงออกเปน
7,000,000,000 หุน
(เจ็ดพันลานหุน)
มูลคาหุนละ
10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
2,508,377,163 หุน
(สองพันหารอยแปดลานสามแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหกสิบสามหุน)
หุนบุริมสิทธิ
4,491,622,837 หุน
(สี่พันสี่รอยเกาสิบเอ็ดลานหกแสน
สองหมื่นสองพันแปดรอยสามสิบเจ็ดหุน)”
3. ธนาคารกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 186 ในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่ 16มีนาคม 2552

ทั้งนี้ ธนาคารไดนําหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเปนมติคณะกรรมการธนาคารในเรื่องการจายเงินปนผลและกําหนดวันประชุม
สามัญผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพรทางเว็บไซตของธนาคาร (www.scb.co.th) ในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ
(Investor Relations) โดยหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 186 จะเผยแพรทางเว็บไซตดังกลาวเพื่อนักลงทุน
สามารถเขาชมไดตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 และหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม รายงานประจําป 2551 และหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับจริง ธนาคารจะนําสงใหผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนวันที่ 16 มีนาคม 2552 เพื่อสิทธิเขาประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ)
กรรมการผูจัดการใหญ

สํานักงานบริหารงานกรรมการและผูถือหุน
โทร. 0-2544-4222, 0-2544-4205, 0-2544-4216

เอกสารแนบ 1
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยและเงินรางวัลกรรมการ
1. คาตอบแทนกรรมการ : กําหนดจายเปนรายไตรมาส
คณะกรรมการธนาคาร
นายกกรรมการ
กรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน
คาเบี้ยประชุม
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551

150,000/คน/เดือน
150,000/คน/เดือน

-

100,000/คน/เดือน
100,000/คน/เดือน

-

2. คาตอบแทนกรรมการชุดยอย :
กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดยอย
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการคาตอบ
แทน และคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551
คณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551
คณะกรรมการคาตอบแทน
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ป 2552 (ปที่เสนอ)
ป 2551

-

-

150,000/คน/เดือน
150,000/คน/เดือน

-

75,000/คน/เดือน
75,000/คน/เดือน

15,000/คน/เดือน
15,000/คน/เดือน

50,000/คน/เดือน
50,000/คน/เดือน

10,000/คน/เดือน
10,000/คน/เดือน

30,000/คน/เดือน
30,000/คน/เดือน

15,000/คน/เดือน
15,000/คน/เดือน

20,000/คน/เดือน
20,000/คน/เดือน

10,000/คน/เดือน
10,000/คน/เดือน

30,000/คน/เดือน
30,000/คน/เดือน

15,000/คน/เดือน
15,000/คน/เดือน

20,000/คน/เดือน
20,000/คน/เดือน

10,000/คน/เดือน
10,000/คน/เดือน

30,000/คน/เดือน
30,000/คน/เดือน

15,000/คน/เดือน
15,000/คน/เดือน

20,000/คน/เดือน
20,000/คน/เดือน

10,000/คน/เดือน
10,000/คน/เดือน

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการคาตอบแทน เปนคณะกรรมการชุดยอยที่แยกออกมาจากคณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน
และธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และแบงหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจนยิ่งขึ้น มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม2551 ตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ซึ่งอัตราคาตอบแทนของทั้ง 2 คณะรวมกันแลว เปนอัตราที่ไมสูงกวาอัตราคาตอบแทนคณะ
กรรมการสรรหา คาตอบแทน และธรรมาภิบาล ที่ไดรับอนุมัติจากการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551
2. กรรมการที่เปนผูบริหารของธนาคารไมไดรับคาตอบแทนจากการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอยตามมติการประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่
5 เมษายน 2550 ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารถือเปนกรรมการที่เปนผูบริหารตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550

3. เงินรางวัลกรรมการ : กําหนดการจัดสรรใหสอดคลองกับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน และใหกรรมการนํามาจัดสรรกัน
เอง
สําหรับผลการดําเนินงานป 2551(ปที่เสนอ)
สําหรับผลการดําเนินงานป 2550
0.5% ของเงินปนผล
0.5% ของเงินปนผล
เปนเงิน 33.99ลานบาท
เปนเงิน 33.99 ลานบาท

เอกสารแนบ 2
ประเด็นการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับธนาคาร
ขอความเดิม
1. ขอบังคับ ขอ 1. นิยามศัพท

ขอความใหม
- ใหแกไขขอความเปนดังนี้

“ “กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่
มีผลใชบังคับหรือที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจ
การของบริษัท”
2. ขอบังคับ ขอ 9.
ขอจํากัดการถือหุนโดยคนตางดาว

เหตุผล
- แกไขเพื่อใหสอดคลองกับการมีผลใช
บังคับของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. 2551 แทน พ.ร.บ. การธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505 (ที่ถูกยกเลิก)

“ “กฎหมาย” หมายความวา กฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และหมายความรวมถึง
กฎหมายอื่นที่มีผลใชบังคับหรือที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการของบริษัท”
- แกไขเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 16
ใหแกไขขอความเปนดังนี้
ของ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551
“ขอ 9. หุนของบริษัทอาจโอนกันไดโดยไมมีขอ
“ขอ 9. หุนของบริษัทอาจโอนกันไดโดยไมมีขอ
จํากัด แตทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไมรับการลง จํากัด แตทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไมรับการลง
ทะเบียนโอนหุนและดําเนินการตาง ๆ ตามที่
ทะเบียนโอนหุนและดําเนินการตางๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งงดการใหใช หรือใหสิทธิ กฎหมายกําหนด รวมทั้งงดการใหใช หรือให
ใด ๆ ในฐานะผูถือหุนสําหรับหุนในสวนที่ถือไว
สิทธิใดๆ ในฐานะผูถือหุนสําหรับหุนในสวนที่ถือ
เกินจํานวนที่ขอบังคับกําหนด เมื่อปรากฏวาการ ไวเกินจํานวนที่ขอบังคับกําหนด เมื่อปรากฏวา
โอนหุนรายใดที่มีหรือจะมีผลให
การโอนหุนรายใดที่มีหรือจะมีผลให

(1) บริษัทตองเสียสิทธิหรือผลประโยชนที่บริษัท (1) บริษัทตองเสียสิทธิหรือผลประโยชนที่บริษัท
จะพึงไดรับตามกฎหมาย
จะพึงไดรับตามกฎหมาย
(2) มีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอย (2) มีบุคคลผูไมมีสัญชาติไทยถือหุนอยูใน
ละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
บริษัทเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุน ที่
หมด เวนแตการถือหุนของคนตางดาว โดย
มีสทิ ธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
ไดรับอนุญาตเปนอยางอื่นจากรัฐมนตรีวา
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนอยางอื่นตาม
การกระทรวงการคลังดวยคําแนะนําของ
กฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวา
(3) บุคคลหนึง่ บุคคลใดถือหุนในบริษัทเกินกวา
ดวยการธนาคารพาณิชย หรือ
อัตราที่กฎหมายกําหนด”
(3) บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุนในบริษัทเกินกวา
อัตราที่กฎหมายกําหนด”

ขอความเดิม
3. ขอบังคับ ขอ 17 วรรคแรก
การพนตําแหนงกรรมการตามวาระ

ขอความใหม
- ใหแกไขขอความเปนดังนี้

“ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น
พนจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจาก
ตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใช
จํานวนที่ใกล เคียงกัน แตไมเกิน 1 ใน 3 ”
4. ขอบังคับ ขอ 23.
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

เหตุผล
- แกไขเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 71
วรรค 2 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535

“ขอ 17. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
ใหกรรมการพนจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3
ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไม
อาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ก็ใหใชจํานวนที่
ใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 ”
- แกไขเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 89/7
ใหแกไขขอความเปนดังนี้
ของพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย พ.ศ. 2535 (ที่แกไขเพิ่มเติมโดย
“ขอ 23. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดูแลและ
“ขอ 23. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดูแลและ
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุ
จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุ
ประสงคและขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ ประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551)
ประชุมผูถือหุน”
และมติที่ประชุมผูถือหุน”
- แกไขเพื่อใหนายกกรรมการ เปน
5. ขอบังคับ ขอ 30.
- ใหแกไขขอความเปนดังนี้
กรรมการที่ไมมีอํานาจลงลายมือชื่อผูก
อํานาจลงนามผูกพันบริษัท
พันบริษัท ซึ่งเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของ
“ขอ 30. นายกกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร “ขอ 30. ประธานกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการอิสระ เพื่อใหเปนไปตามขอพึง
หรือกรรมการผูจัดการใหญ คนใด คนหนึ่ง หรือ กรรมการผูจัดการใหญ คนใด คนหนึ่ง หรือ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
กรรมการอื่นสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย กรรมการอื่นสองคน ซึ่งคณะกรรมการมอบ
ทะเบียนที่กําหนดวา ประธานกรรมการ
มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได
หมาย มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได
ควรเลือกมาจากกรรมการที่เปนอิสระ
กลาวคือ ประธานกรรมการควรเปน
คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและ
กรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระ จะ
แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลง
ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลาย
ตองเปนกรรมการที่ไมมีอํานาจลงลาย
มือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขในการ ลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมทั้งกําหนดเงื่อนไข
มือชื่อผูกพันบริษัท
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการดังกลาว” ในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของกรรมการ
ดังกลาว”

