
 
 

 

ค ำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น และกำรออกเสียงลงคะแนน  
 
วิธีกำรมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้น
อาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว  
 
กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 
เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ
ลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมดุสิต ปร๊ินเซส ศรีนครินทร์ ห้องศรีนครินทร์ 2 เลขที่  53  
ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศน์ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันน้ี  
 
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม  
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าประชุม  
 
ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย  
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 หนังสือที่มีบาร์โค๊ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม  
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฎภาพถ่าย ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย  
 
2. กรณีมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค๊ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน
ถูกต้องและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง  
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1  

 
ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 หนังสือที่มีบาร์โค๊ดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม  
 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1  
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้

เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที ่5 



 
 

 

 
2. กรณีมอบฉันทะ  

 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้ อความครบถ้วนถูกต้องและ 
ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1  

 
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรออกเสียงลงคะแนน  
กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ 
รอบปีบัญชีของบริษัท  
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  
 

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ  
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
ที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  
3 วัน  
 
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ต้ังของส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัด
ใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่  
 
องค์ประชุม  

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  



 
 

 

 
กำรมอบฉันทะ  

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด  
 
หนังสือมอบฉันทะน้ี จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
 
คะแนนเสียง  

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งสียง และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหมื่นหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น  
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ  
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท  
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน  
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ  
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้  
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท  

 
ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  
 
ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีต้ังผู้รับมอบฉันทะมาประชุมดัวย  


