
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

และการออกเสียงลงคะแนน  

วิธีการมอบฉันทะ  
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกำหนดไว ซ่ึงเปนแบบท่ีกำหนด
รายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง 
สามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทรายใดรายหน่ึง โดยผูถือหุนอาจจะระบุชื่อ
ผูรับมอบฉันทะไดมากกวา 1 ราย เพ่ือความคลองตัว  

กรณีที่ผูรับมอบฉันทะรายใดติดภาระกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขาประชุมแทนได แต
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงไดเพียงรายเดียว ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือ
แยกการลงคะแนนได นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงเพียงอยางใดอยางหน่ึง  

การลงทะเบียนเขารวมประชุม  
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขาประชุมสามัญผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยจะเร่ิมเปดรับลงทะเบียน
ต้ังแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ โพธาลัย เลเชอร พารค หองสราญรมย เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐมนูธรรม 
คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีไดแนบมาพรอมกันน้ี  

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม  
ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปน้ี (แลวแตกรณี) กอนเขาประชุม  

ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  

- หนังสือที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
- เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฎภาพถาย ชื่อและนามสกุลของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน 

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือชื่อสกุลให
ยื่นหลักฐานประกอบดวย  

2. กรณีมอบฉันทะ 
- หนังสือมอบฉันทะท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซ่ึงไดกรอกขอความครบถวน

ถูกตองและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  
- สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง  
- เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1  
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ผูถือหุนเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
1. กรณีผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เขารวมประชุมดวยตนเอง  

- หนังสือที่มีบารโคดที่บริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
- สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ 1  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ

แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขารวมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  

2. กรณีมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอกขอความครบถวนถูกตอง

และลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ  
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 
ซึ่งเปนผูถือหุน  

- สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง  
- เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1  

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ  
- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ และจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใด

คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หากมีขอใหยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เพ่ือนับ
จำนวนคะแนนเสียงที่ใชเปนมติที่ประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือมีมติ อนุมัติตามที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น ที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี
เห็นดวยทั้งหมด ยกเวนวาระที่ 6 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและขอใหผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดวย  

- กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนตอเจาหนาท่ี
เก็บบัตรลงคะแนน  

- กรณีที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการ
ตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตัวเอง  

- กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถือหุนไดกำหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใน
หนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงตามที่ผูถือหุนกำหนดในหนังสือมอบฉันทะน้ัน  

- สำหรับมติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระที่ 2 และวาระที่ 4 เปนเรื่องเพื่อทราบ ไมมีการลงมติ  

- สำหรับวาระท่ี 9 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไขเพิ่มเติม) การขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได 
โดยผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดทั้งหมด  
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ขอบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
การเรียกประชุมผูถือหุน  
ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท  

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญ เมือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจำนวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจำนวนหุน
ท่ีจำหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผล
ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ขอ 37 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ
ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจำหนาย 
ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสำนักงานใหญของบริษัทน้ัน เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  

สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนน้ันตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของสำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับ
ท่ีต้ังสำนักงานใหญ  

องคประชุม  
ขอ 38 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) 
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ีจำหนาย
ไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  

ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุม
ไมครบองคประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 
แตถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  

การมอบฉันทะ  
ขอ 39 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด  

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม  
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คะแนนเสียง  
ขอ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนสามัญหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงสียง และหุนบุริมสิทธิหน่ึงหม่ืนหุนมีเสียงหน่ึงเสียง มติของ
ที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น  
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท  
(3) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สำคัญ  
(4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  
(5) การรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน  
(6) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ  
(7) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู  
(8) การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ 42 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  

ความในขอน้ี ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผูรับมอบฉันทะมาประชุมดัวย  
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