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ข้อบงัคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31. การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอื่นใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัท 

 การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือจ านวน
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่า
ให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น  

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณา  ค าบอกกล่าวนัด
ประชมุในหนงัสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ข้อ 34. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า ( 25) 
คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวน    ผู้ถือหุ้ นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนัด
ประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องท า
เป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ และ
อย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด    
ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมาย
จะก าหนดไว้ 
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วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัท ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนมายงัผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้
ว่าจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึง่ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบชุื่อผู้ รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 
ราย เพื่อความคล่องตวั กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดติดภาระกิจไม่สามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชมุ
แทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน 
เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนใน  แต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ 
 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
บริษัท จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุประมาณ 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพฯ 10900  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมกนันี ้
 

หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าประชมุ 

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ ซึง่ปรากฏภาพถ่าย ชื่อและนามสกลุของผู้ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกลุให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุท่ีได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วน
ถกูต้องและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1   

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 
1.  กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 แบบฟอร์มการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ ซึง่ได้จดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ  

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ตามข้อ 1  

 หนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 

2.  กรณีมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความครบถ้วนถกูต้องและลงลายมือ
ชื่อของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 

 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ 1 


