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การลงมติ 
วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
 
วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 วาระนีก้ าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ (ถ้าม)ี ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ และจะ
ไมม่ีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน   
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั
จ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอให้
เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
ข้อ 28. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรตามท่ีคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
ข้อ 29. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนใน
การประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้อง
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุ
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
  
ข้อ 30. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไมน้่อย
กวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 



ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ  
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ        
ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
มิได้มาเข้าประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่
ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 
ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ 
รวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
ข้อ 32. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 

 
 บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ท่ำนผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นใดให้เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงแทน
ท่ำนผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 โดยได้แนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้
จ ำนวน 3 แบบ ได้แก ่
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
 

2. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
เป็น หนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตำยตัว 
 

3. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นให้เท่ำนัน้ 

 
 โปรดเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้  
 
 




