
 

         

ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ  

การลงทะเบยีน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

 

1. ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 

 ข้อ 14.  ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

 14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

 14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีทัง้หมดตาม (14.1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 14.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพงึมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 ข้อ 15.  ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และ

ปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุ

นัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 ข้อ 19.  ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนหุ้น

ท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

 หมวดท่ี 5 การประชมุใหญ่ผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับ

จ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้อง

จดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายในหนึง่เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น  

 

 

เอกสารแนบ 6 



 

 

 ข้อ 30. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอให้ทราบหรือ

อนมุตัิหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว จะจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั

ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะ

เป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ

ไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ

ประชมุนัน้มิใช่เป็นเป็นการเรียกประชมุ เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อย

กว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 33. การด าเนินการตามกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (1)  การเพิ่มหรือลดทนุบริษัท 

 (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั 

 
2. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ 

  
บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบให้ผู้ถือ

หุ้น ดงันี ้
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบง่ายไม่ซบัซ้อน 
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน    
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย

ด าเนินการดงันี ้
(1) เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ 

 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น  ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
เท่านัน้ 



 

 
(2) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้กาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว  

 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกลงคะแนนเสียง และ
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่โดยไม่สามารถมอบฉันทะบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนหุ้นท่ีตน
ถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 
 

(3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ก่อนวัน
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 29 มกราคม 2556 หรือก่อนเวลาเร่ิมประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิมประชุม ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกในการเปิดอากรแสตมป์
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
  
 ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชมุได้ตัง้แต่เวลา 13.00 นาฬิกา ของวนัองัคารท่ี 29 มกราคม 2556 
 
4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) 
 4.1 บคุคลธรรมดา 
 4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
          ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัข้าราชการ /
ใบขบัข่ี / หนงัสือเดินทาง 
 4.1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ซึง่ได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้องของผู้มอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถกูต้องของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 4.2 นิติบคุคล 
 4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายตุามข้อ 4.1.1 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลผู้ เข้าประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 
 



 

 
 4.2.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ซึง่ได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้ แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบคุคลผู้ เข้าประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะและลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นบคุคลท่ีไม่ได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2  
- กรณีท่ีผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้หนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ และต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าคสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
 

 


