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เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสยีง
ลงคะแนน 

ขอ้บงัคบับรษิทั ในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

เพื่อใหก้ำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบเอกสำร หรอืหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู ้
ถอืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธเิขำ้ร่วมประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิัต ิทัง้นี้ บรษัิท
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผันกำรยืน่แสดงเอกสำรหรอืหลักฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขำ้รว่มประชมุแตล่ะรำยตำมทีบ่รษัิทจะพจิำรณำเห็นสมควร 

การยนืยนัตวัตน และวธิกีารเขา้ร่วมประชุมสามญัผูผู้ ้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

บรษัิทฯ จะจัดกำรประชมุผูถ้อืหุน้ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส(์E-AGM) ภำยใตข้อ้บังคับของ
บรษัิทฯ พระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถงึกฎหมำย
และกฎอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ชำวไทย สำมำรถลงทะเบยีน (Pre-Register) ผำ่นระบบ e-Service ในกรณี
ผูถ้อืหุน้ชำวตำ่งชำตแิละ/หรอืผูร้ับมอบฉันทะ จะตอ้งสง่เอกสำรยนืยันตัวตนลว่งหนำ้มำยังบรษัิท
ฯ เพือ่เป็นเอกสำรหลักฐำนประกอบส ำหรับกำรเขำ้ร่วมประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 ผำ่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมที่ระบุในดำ้นล่ำงนี้  E-mail: cg@cmfrozen.com หรือ
ส ำนักงำนใหญ่ของบรษัิท 149/34 ซอยแองโกลพลำซำ่ ถนนสรุวงค ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก 
กรงุเทพฯ 10500 ภำยในวันที ่20 เมษำยน 2565 

เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

1.1  บคุคลธรรมดา 

1) ผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ท ำ ง 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIerOrKB
rFPW%2fpZKBc2Np49ZwZwW0nt6JbTgItnqlg%3d%3d และสำมำรถดำวน์
โ ห ล ด ขั ้ น ต อ น ก ำ ร ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด ้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html ส ำหรับผูถ้อืหุน้บุคคล
ธรรมดำต่ำงชำติ สำมำรถส่งเอกสำรยืนยันตัวตน โดยระบุอีเมล์หรือเบอร์
โทรศัพทเ์พือ่กกำรตดิตอ่ และสง่มำตำมทีอ่ยูท่ีร่ะบเุพือ่กำรด ำเนนิกำรลงทะเบยีน 

2) ผูถ้ือหุน้บุคคลธรรมดำสัญชำตไิทยจ ำเป็นตอ้งใชบ้ัตรประจ ำตัวประชำชน เพื่อ
ยืนยันตัวตนในกำรลงทะเบียนและเขำ้ร่วมกำรประชุมฯ ส ำหรับผูถ้ือหุน้บุคคล
ธรรมดำต่ำงชำตสิำมำรถใชส้ ำเนำเอกสำรทีส่่วนรำชกำรออกใหอ้ืน่ๆ เช่น บัตร
ประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง ซึง่ผู ้
ถอืหุน้ไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกมกีำรเปลีย่นชือ่-นำมสกุล 
ใหย้ืน่ หลักฐำนประกอบ และสง่เอกสำรยนืยันตัวตนมำทีอ่ยูบ่รษัิทตำมทีไ่ดร้ะบ ุ
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1.2 นติบิคุคล โดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการผูม้อี านาจ) 

1) ผูถ้อืหุน้สำมำรถสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส ำหรับผูถ้อืหุน้ เพือ่เขำ้ประชมุสำมัญผู ้
ถือหุ น้ประจ ำ ปี  2564 มำที่บริษัทฯ เพื่อยืนยันตั วตนและรับชื่อ เข ำ้ใช  ้
(Username) และ รหัสผำ่น (Password) 

2) น ำส่งส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล (มีอำยุไม่เกนิ 1 ปี ) ซึง่
รับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมกำรผูม้อี ำนำจ) และมขีอ้ควำม
แสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมกำรผูม้อี ำ นำจ) ทีจ่ะเขำ้ประชมุมอี ำนำจ
กระท ำกำรแทนนติบิคุคลทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ โดยสง่เอกสำรยนืยันตัวตนมำทีอ่ยูบ่รษัิท
ฯ ตำมทีไ่ดร้ะบไุว ้

3) น ำสง่ส ำเนำเอกสำรทีส่ว่นรำชกำรออกใหอ้ืน่ๆ เชน่ บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตร
ประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง ซึง่ผูแ้ทนนติบิุคคล (กรรมกำร
ผูม้อี ำนำจ)ไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 
 

2   กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบ
ฉนัทะจะตอ้งน าสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
2) หนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีส่่งมำพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ 

ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้ับ
มอบฉันทะ 

3) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีส่่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะ 
ซึง่ผูม้อบฉันทะไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนทีส่ว่นรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูร้ับมอบฉันทะ 
ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคล 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
2) หนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีส่ง่มำพรอ้มหนังสอืนัดประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ 

ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืชือ่ของผูม้อี ำนำจกระท ำ
กำรแทนนติบิคุคล ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 

3) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล (มีอำยุไม่เกนิ 1 ปี ) ซึง่รับรอง
ส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคล (กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ) 
หรอืหนังสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี ทัง้น้ีเอกสำรตำมขอ้น้ีตอ้งมขีอ้ควำมแสดงใหเ้ห็น
ว่ำ บุคคลทีล่งลำยมอืชือ่เป็นผูม้อบฉันทะในหนังสอืมอบฉันทะ เป็นผูม้อี ำนำจ
กระท ำกำรแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

4) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนติบิุคคล ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ ทีบุ่คคลดังกล่ำวไดล้งลำยมอืชือ่
รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

5) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ 1.1 (2) ของผูร้ับมอบ
ฉันทะ ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะไดล้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3.3 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 4 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
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2) หนังสอืมอบฉันทะตำมแบบทีส่ง่มำพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (แบบ ก. หรอืแบบ 
ข.) ซึง่เลือกมอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกำ
เครื่องหมำยหนำ้ชือ่กรรมกำรอสิระ ตำมทีบ่รษัิทฯ ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 
โดยเลอืกเพยีงคนเดยีว และไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมอืชือ่
ผูม้อบฉันทะ 

3) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดำใหน้ ำสง่เอกสำรตำมขอ้ 2.1(3) 
4) กรณีผูม้อบฉันทะ เป็นนติบิคุคลใหน้ ำสง่เอกสำรตำมขอ้ 2.2 (3) และ2.2(4) 

3 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

1) แบบลงทะเบยีน ซึง่ผูร้ับมอบฉันทะลงลำยมอืชือ่แลว้ 
2) หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้นและลงลำยมอื

ชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 
3) เอกสำรเชน่เดยีวกบักรณีนติบิคุคล ตำมขอ้ 1.2 หรอื 2.2 
4) หนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผู ้

ลงลำยมอืชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
5) หนังสือยืนยันว่ำผูล้งลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญำตให ้

ประกอบธรุกจิ Custodian 
 

หมายเหต ุ

1. ขอใหผู้ถ้ือหุน้ชำวต่ำงชำต ิและ/หรือ ผูร้ับมอบฉันทะจัดส่งเอกสำรยนืยันตัวตน พรอ้มกับ
หนังสอืมอบฉันทะ (ในกรณีทีม่กีำรมอบฉันทะ) ดังรำยละเอยีดขำ้งตน้ มำทีเ่ลขำนุกำรบรษัิท 
E-mail: cg@cmfrozen.com หรอืส ำนักงำนใหญ่ของบรษัิท 149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ 
ถนนสรุวงค ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 
เมือ่บรษัิทฯ ไดต้รวจสอบรำยชือ่อผูถ้อืหุน้ตำมขอ้มลู ณ วัน ก ำหนดรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record 
Date) แลว้ บรษัิท ฯ จะสง่ชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหัสผำ่น (Password ) ไปยังอเีมลท์ีผู่ ้
ถอืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะไดส้ง่มำแจง้บรษัิท ฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะลงชือ่เขำ้ใช ้

ระบบกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 ผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E- AGM) 
2. ผูถ้อืหุน้รำยหนึง่จะถอืหุน้ของบรษัิทจ ำนวนเท่ำใด ผูถ้อืหุน้นัน้ไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ 

โดยมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แบง่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้
3. โปรดปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวันที่ ที่ท ำหนังสือมอบฉันทะ

ดังกลำ่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพันตำมกฎหมำย 
 
 

กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม ใหผู้จ้ัดกำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให ้
ผูอ้ืน่เขำ้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสำรค ำสั่งศำลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดกำรมรดก ซึง่ลงนำม
รับรองโดยผูม้อี ำนำจ อำยไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมำแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์ ใหบ้ดิำ-มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขำ้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งน ำส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูถ้อืหุน้
ทีเ่ป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิม่เตมิดว้ย 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ ใหผู้อ้นุบำล หรือผู ้
พิทักษ์ เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสำรค ำสั่งศำลแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบำล หรอืผูพ้ทิักษ์ ซึง่ลงนำมรับรองโดยผูม้อี ำนำจ อำยุไม่
เกนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุมำแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
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การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM Meeting) 

ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้ับมอบฉันทะสำมำรถเขำ้สูร่ะบบเพือ่เขำ้ร่วมประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส์

ไ ด ้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=lkjvwIKXU8faTIerOrKBrFPW%2fpZK
Bc2Np49ZwWsT0nt6JbTgItnqlg%3d%3d โดยสำมำรถดำวน์โหลดคู่มอืกำรลงทะเบยีนและ
กำรใชง้ำนไดท้ีเ่ว็บไซต ์https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html (ตัง้แต่วันที ่
29 มนีำคม 2564 เป็นตน้ไป) โดยระบบทีแ่นะน ำส ำหรับโปรแกรมทีใ่ชใ้นกำรประชมุ E- AGM 
meeting 

• คอมพวิเตอร ์/โน๊ตบุ๊ค/ แท็ปเล็ต/โทรศัพทม์อืถอื (อุปกรณ์ทีร่องรับระบบกลอ้งถ่ำยรูป 
เพือ่กำรลงทะเบยีนกำรประชมุ) 

• สำมำรถเข ำ้สู่ ร ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่ำน Web Browser :  Google 
Chrome (แนะน ำ)/ Safari / Internet Explorer (กรณีไมต่อ้งดำวนโ์หลดแอพพลเิคชัน่) 
และผำ่นโทรศัพท ์มอืถอืทีร่องรับระบบปฏบิัตกิำร IOS และ Andriod  

• กรณีดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สำมำรถดำวน์โหลดไดท้ี่ Cisco WebEx Meeting 
application 

• สำมำรถดำวโหลดแอพพลิเคชั่น Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับ
ระบบปฏบิัตกิำร IOS / Android 

• ระบบรองรับกำรเขำ้ร่วมประชมุทง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวธิีกำรทัง้กรณี
เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองและกรณีมอบฉันทะ “แบบ ข” 

การสง่ค าถามลว่งหนา้ 

ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ที่เกีย่วขอ้งตำมแต่ละวำระภำยในวัน ที ่20 เมษำยน 2564 
เท่ำนัน้ โดยบรษัิทฯไดร้วบรวมค ำถำมทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละวำระและบันทกึในรำยงำนกำรประชมุ
ภำยหลังกำรประชมุเสร็จสิน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทีเ่ขำ้ร่วมประชมุในวันประชมุยังคง
สำมำรถสอบถำมไดต้ำมวำระทีป่ระชมุ 

 

การออกเสยีงลงคะแนน 

1. กำรออกเสยีงลงคะแนน ใหนั้บหุน้หนึง่หุน้มเีสยีงหนึง่เสยีง และมตขิองทีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

• ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

• ในกรณีอืน่ ซึง่มกีฎหมำย และ/หรอืขอ้บังคับบรษัิทฯ ก ำหนดไวแ้ตกตำ่ง
จำกกรณีปกต ิก็ใหด้ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดนัน้ โดยประธำนใน
ทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่
ละวำระดังกลำ่ว 

2. กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนตำมทีผู่ม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเทำ่นัน้ 
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3. ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด หำ้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นั้น และประธำนในที่ประชุมอำจจะเชญิใหผู้ถ้ือหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุม
ชัว่ครำวก็ได ้

ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1. การจดัประชุมและองคป์ระชุม 

ขอ้ 33.   กำรประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ม ี2 ชนดิ 

        (1) กำรประชมุสำมัญประจ ำปี ใหม้ปีีละครัง้ภำยใน 4 เดอืน นับแต่วันสิน้สดุของ
รอบปีบัญชขีองบรษัิท 

         (2) กำรประชมุครำวอืน่นอกจำก (1) ใหเ้รยีกวำ่กำรประชมุวสิำมัญ 

กำรประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ทั ้งน้ีใหด้ ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข และ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็ก ทรอนกิส ์  รวมทัง้มำตรฐำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนิกส ์และมำตรฐำน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม 
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและใหร้วมถึง ประกำศ ขอ้ก ำหนด กฏเกณฑ์ 
ระเบียบ ค ำสั่งใดๆที่เกีย่วขอ้งซึง่มีผลบังคับใชใ้นปัจจุบันหรือที่จะมีกำรแกไ้ข
เพิม่เตมิในอนำคตดว้ย 

            กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครำวใดเป็นกำรประชมุผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะสง่
หนังสอืนัดประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุโดยจดหมำยอเิล็กทรอนกิสก์็
ได ้ทัง้น้ีหลักเกณฑ ์และวธิกีำรเกีย่วกับกำรส่งหนังสอือเิล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  

            กำรประชมุวสิำมัญอำจกระท ำไดโ้ดย 

(ก)   คณะกรรมกำรซึง่จะเรียกประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุน้เมื่อใดก็ได ้
ตำมทีเ่ห็นสมควร  หรอื 

(ข)   ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลำยคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด จะเขำ้ชือ่กันท ำหนังสอื
ขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นกำรประชมุวสิำมัญเมือ่ใดก็
ได ้แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตุผลในกำรทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนใน
หนังสอืดังกล่ำวดว้ย และคณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรประชมุผูถ้อืหุน้
ภำยใน 45 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจำกผูถ้อืหุน้ 

               ในกรณีที่คณะกรรมกำร ไม่จัดใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนด
ระยะเวลำตำมขอ้ 33(ข) วรรคแรก ผูถ้อืหุน้ทัง้หลำยซึง่เขำ้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คน
อืน่ๆรวมกันไดจ้ ำนวนหุน้ตำมทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ได ้ภำยใน 45 วัน 
นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ 33 (ข) วรรคแรก ในกรณีเชน่น้ี ใหถ้อืว่ำ
เป็นกำรประชุมผูถ้ือหุน้ทีค่ณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยอันจ ำเป็นทีเ่กดิจำกกำรจัดใหม้กีำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 
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                ในกรณีทีป่รำกฏวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกำรเรยีกประชมุ เพรำะผู ้
ถอืหุน้ตำมขอ้ 33 (ข) วรรคสอง ครัง้ใด จ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำร่วมประชมุไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้34 ผูถ้ือหุน้ตำมขอ้33(ข)วรรคสองตอ้ง
ร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่ำใชจ้่ำยที่เกดิจำกกำรจัดใหม้ีกำรประชุมในครั ้งนั้น
ใหแ้กบ่รษัิท             

ขอ้ 34. ในกำรเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และผูร้ับมอบฉันทะ (ถำ้ม)ี มำ
ประชุมไม่นอ้ยกว่ำ 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทั ้งหมด 
และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3  ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยได ้
ทัง้หมด   จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

              ในกรณีทีป่รำกฏว่ำ กำรประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลำนัดไปแลว้ 1 
ชั่วโมง จ ำนวนผูถ้อืหุน้ ซึง่มำเขำ้ร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตำมทีก่ ำหนดไว ้
หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ือหุน้ไดเ้รียกนัดเพรำะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ กำรประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถำ้กำรประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นกำรเรียกประชมุเพรำะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
ใหนั้ดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำ  7  วัน   
กอ่นวันประชมุ  ในกำรประชมุครัง้หลัง   ไมบ่ังคับวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35.  ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำน
กรรมกำร ใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มรีองประธำนกรรมกำร หรอื
มแีตไ่มส่ำมำรถปฏบิัตหินำ้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็น
ประธำนในทีป่ระชมุ 

2. การออกเสยีงลงคะแนน 

ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อำจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขำ้ประชมุ และออกเสยีงแทนตน
ในกำรประชมุก็ได ้หนังสอืมอบฉันทะจะตอ้งลงวันทีแ่ละลำยมอืชือ่ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และ
จะตอ้งเป็นไปตำมแบบทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

หนังสอืมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้กป่ระธำนกรรมกำร หรอืผูท้ีป่ระธำนก ำหนด ณ ทีป่ระชมุ
กอ่นผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ประชมุ 

ขอ้ 35. มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปน้ี 

1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ถำ้มคีะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกจิกำรของบรษัิททัง้หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
ใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

(ข) กำรซือ้หรอืรับโอนกจิกำรของบรษัิทอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมำเป็น
ของบรษัิท 

(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรใหเ้ช่ำกจิกำรของ
บรษัิททัง้หมด หรอืบำงสว่นทีส่ ำคัญ  กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอืน่
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เอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

เขำ้จัดกำรธุรกจิของบรษัิท  กำรรวมกจิกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถปุระสงคจ์ะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

3. การเลอืกต ัง้กรรมการ 

ขอ้ 16. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั ้งกรรมกำรโดยใชเ้สียงขำ้งมำกตำม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีำรดังตอ่ไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้

บุคคลคนเดยีวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่
ผูใ้ดมำกนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ดร้ับกำรเลอืกตัง้เป็น
กรรมกำรเทำ่จ ำนวน  กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี
ที่บุคคลซึง่ไดร้ับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกนิ
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั ้งนั้น  ใหป้ระธำนในที่
ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 

ขอ้ 17. ในกำรประชมุสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 
3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  

กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียน
บรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ธิจีับสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก สว่นปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคน
ทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้
อำจถกูเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมก่็ได ้

ขอ้ 21. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึ
ครำวออกตำมวำระไดด้ว้ย คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหุน้ที่ถอื
โดยผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงในกำร
ประชมุนัน้ 

 
 
 

 


