
  เอกสารแนบ 5 

 

 

 

 

1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 หมวดที� 4 คณะกรรมการ 

 ข้อ 14.  ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั "งกรรมการให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั "งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 

 14.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 

 14.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที�มีทั "งหมดตาม (14.1) เลอืกตั "งบคุคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 14.3 บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตั "งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที�จะ

พงึมีหรือจะพงึเลอืกตั "งในครั "งนั "น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับเลอืกตั "งในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการ

ที�พงึมีหรือจะพงึเลอืกตั "งในครั "งนั "น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี "ขาด 

 ข้อ 15.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั "ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ

ที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหนง่ในปี

แรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั "นให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่น

ตําแหนง่นานที�สดุนั "นเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ 

 ข้อ 19.  ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของ

จํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีง 

 

 หมวดที� 5 การประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 29.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี�เดือน นบัแตว่นั

สิ "นสดุของรอบปีบญัชีบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กลา่วแล้วให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื�อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนั

นบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้าของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั "งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้าคน ซึ�งมีหุ้นนบั

รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั "งหมด จะเข้าชื�อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึ�งเดือน นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

 

 

 

ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น คําชี "แจงวิธีการมอบฉนัทะ 
การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
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 ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอให้

ทราบหรืออนมุตัิหรือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทั "งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว จะจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่

น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 

3 วนั 

 ข้อ 31. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อย

กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั "งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั "งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั "งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�งชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั

ระงบัไป ถ้าการประชมุนั "นมิใช่เป็นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุม

ไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั "งหลงันี "ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ข้อ 33. การดําเนินการตามกรณีต่อไปนี "จะต้องได้รับมติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ทั "งหมดของผู้ ถือหุ้น ซึ�งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (1)  การเพิ�มหรือลดทนุบริษัท 

 (2)  การแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบั 

 
2. คาํชี %แจงวธีิการมอบฉันทะ 

  
บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามที�กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชได้กําหนดไว้จํานวน 3 แบบให้ผู้

ถือหุ้น ดงันี " 
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั�วไปซึ�งเป็นแบบง่ายไมซ่บัซ้อน 
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั "งให้คสัโตเดียน    
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดย

ดําเนินการดงันี " 
(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดยีวเท่านั%น 

• ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั "งให้คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นั "น 

• สาํหรับผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากที�กลา่วมาข้างต้น  ให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบ
หนึ�งเทา่นั "น 
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(2) ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ�ง โดยให้กาเครื�องหมายหน้าชื�อกรรมการอิสระตามที�บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

 
ทั "งนี " ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกลงคะแนนเสียง 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยูโ่ดยไมส่ามารถมอบฉนัทะบางสว่นหรือน้อยกว่าจํานวน
หุ้นที�ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั "งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นั "น 
 

(3) ขอความร่วมมือจากทา่นโปรดจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วให้แก่หน่วยงานเลขานกุารบริษัทฯ ก่อนวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น 29 มกราคม 2557 หรือก่อนเวลาเริ�มประชมุอยา่งน้อยครึ�งชั�วโมงเพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ได้มี
เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ�มประชุม ทั "งนี "บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการเปิดอากรแสตมป์
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารหรือหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�
ประชมุได้ตั "งแตเ่วลา 12.00 นาฬิกา ของวนัพธุที� 29 มกราคม 2557 
  
4. หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 ผู้ เข้าร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี " (แล้วแตก่รณี) 
 4.1 บคุคลธรรมดา 
 4.1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
          ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว
ข้าราชการ /ใบขบัขี� / หนงัสอืเดินทาง 
 4.1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี " ซึ�งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื�อรับรองความถูกต้องของผู้มอบ
ฉนัทะ 

- สําเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 พร้อมลงลายมือชื�อรับรองความถกูต้องของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 4.2 นิติบคุคล 
 4.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- เอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไมห่มดอายตุามข้อ 4.1.1 
- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ ผู้แทนนิติบคุคลผู้ เข้าประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 
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 4.2.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที�แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี " ซึ�งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้แทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ�งรับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นวา่ ผู้แทนนิติบคุคลผู้ เข้าประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

- สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื�อ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ตามข้อ 4.1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะและลงชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

4.2.3 กรณีผู้ ถือหุ้นบคุคลที�ไมไ่ด้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที�จดัตั "งขึ "นตามกฎหมายตา่งประเทศ 
- แสดงเอกสารตาม 4.1 และ 4.2  
- กรณีที�ผู้ ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้   
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นั "น และต้องแสดงเอกสารเพิ�มเติมดงันี " 

(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่คสัโตเดียนผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
 

 

 


