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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 
การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  

และการออกเสียงลงคะแนน 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบท่ี

กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย

ตนเอง สามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่ง โดยผูถือหุนอาจจะ

ระบุชื่อผูรับมอบฉันทะไดมากกวา 1 ราย เพื่อความคลองตัว  

กรณีท่ีผูรับมอบฉันทะรายใดติดภาระกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงไดเพียงรายเดียว ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อ

แยกการลงคะแนนได นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  

 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม  
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขาประชุมสามัญผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเร่ิมเปดรับ

ลงทะเบียนตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ โพธาลัย เลเชอร พารค หองพรรณภิรมย เลขท่ี 28 ซอยโยธินพัฒนา 3  

ถนนประดิษฐมนูธรรม คลองจั่น บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีไดแนบมาพรอมกันนี้  

 

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม  
ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปนี้ (แลวแตกรณ)ี กอนเขาประชุม  

ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  
- หนังสือท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  

- เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฎภาพถาย ชื่อและนามสกุลของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ เชน  

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุลใหยื่น

หลักฐานประกอบดวย  

2. กรณีมอบฉันทะ 
- หนังสือมอบฉันทะท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอกขอความครบถวน

ถูกตองและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  

- สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  

- เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1  

ผูถือหุนเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล เขารวมประชุมดวยตนเอง  
- หนังสือท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  

- สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ 1  

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงให

เห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขารวมประชุม มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  
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2. กรณีมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซึ่งไดกรอกขอความครบถวนถูกตองและลง

ลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ  

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี

ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน  

- สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง  

- เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1  

 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
- ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระ และจะสอบถามวามีผูถือหุนทานใด

คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หากมีขอใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เพื่อนับ

จํานวนคะแนนเสียงท่ีใชเปนมติท่ีประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

- การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น ท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ี

เห็นดวยท้ังหมด ยกเวนวาระท่ี 6 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอใหผูถือหุนหรือ 

ผูรับมอบฉันทะลงชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดวย 

- กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือข้ึนและสงบัตรลงคะแนนตอ

เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 

- กรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใชวิธีเดียวกับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตัวเอง 

- กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถือหุนไดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใน

หนังสือมอบฉันทะแลว ใหถือเอาการออกเสียงตามท่ีผูถือหุนกําหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

- สําหรับมติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 เปนเร่ืองเพื่อทราบ ไมมีการลงมติ 

- สําหรับวาระท่ี 9 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ตามพระราชบัญญติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําการได โดยผูถือ

หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  

การเรียกประชุมผูถือหุน  

ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของ 

รอบปบัญชีของบริษัท  

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื อหุนเปน 

การประชุมวิสามัญ เมือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล

ในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน  

ขอ 37 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณ ีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน
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ทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยท่ีจัดพิมพจําหนาย 

ณ ทองท่ี อันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  

สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนนั้นตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียง

กับท่ีตั้งสํานักงานใหญ  

 

องคประชุม  

ขอ 38 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฎวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ

องคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป แตถา 

การประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ

หุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม  

 

การมอบฉันทะ 

ขอ 39 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือ

มอบฉันทะจะตองลงวันท่ีและลายมือชื่อของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  

หนังสือมอบฉันทะนี ้จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม  

 

คะแนนเสียง 

ขอ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนสามัญหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งสียง และหุนบุริมสิทธิหนึ่งหมื่นหุนมีเสียงหนึ่งเสียง มติของท่ี

ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน  

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท  

(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ  

(4) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  

(6) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ  

(7) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู  

(8) การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ 42 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจาก 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ  

ความในขอนี้ ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผูรับมอบฉันทะมาประชุมดัวย  


