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การลงทะเบียน 
 

1. เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 
 
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใชเอกสารดังตอไปนี้ 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   
1) บัตรประจําตวัประชาชน   

 บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาวใบสําคัญประจาํตัวคนตางดาว  
1) หนังสือเชญประชุมที่มีรหัสคิวอาร (QR Code)  
2) ใบสําคัญประจําตวัคนตางดาว หรอหนังสือเดินทาง หรอเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางของผูถือหุน 

กรณีที่มีการแกไขช่อ-ช่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกลาวดวย 
 
1.2 กรณีผูถือหุนแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ 

 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค เขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแทนได 
 แนะนาํใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โดยระบุช่อกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งตามรายช่อ ดังนี้ 

  

ช่อ 
อายุ 
(ป) 

ตําแหนง ที่อยู 
การมีสวนไดเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ 

1. นางปรารถนา มงคลกุล   58 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัท เซ็นทรัล     
รเทล 

คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 
อาคารเซน็ทรัล 

ชดลมทาวเวอร 
ชั้น 14 

เลขที่ 22 
ซอยสมคิด 

ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพิน ี
เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

ไมมีสวนไดเสียพิเศษในวาระใด 

2. นางภัทรยา เบญจพลชัย 67 กรรมการตรวจสอบ  / 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการนโยบายความเส่ียง 

ไมมีสวนไดเสียพิเศษในวาระใด 

3. นายสมพงษ ตัณฑพาทย 64 กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

ไมมีสวนไดเสียพิเศษในวาระใด 

4. นายครรชต บุนะจนิดา 54 ประธานกรรมการนโยบายความ
เส่ียง    

ไมมีสวนไดเสียพิเศษในวาระใด  

5. นายรุงโรจน รังสิโยภาส 58 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

ไมมีสวนไดเสียพิเศษในวาระใด 

หมายเหต ุ  กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบรษัทฯ ไดกําหนดไวในกฎบัตร
ของคณะกรรมการบรษัทฯ ซ่งเขมกวาหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
สามารถพิจารณาขอมูล คุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระไดในหัวขอ 8.1.1 และเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจําป 
2564  (แบบ 56-1 One Report)  

 
โดยการมอบฉันทะ ใชเอกสารดังตอไปนี้ 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   

1) หนังสือเชญประชุมที่มีรหัสคิวอาร (QR Code)  
2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอ แบบ ข.  
3) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอบัตรประจําตวัขาราชการ หรอหนังสือเดนิทาง พรอมลายมือช่อรับรอง

สําเนาถกูตองของผูถือหุน 
4)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอใบขับข่ หรอบัตรประจําตัวขาราชการ หรอหนังสือเดินทาง (กรณคีนตาง

ดาว) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลายมือช่อรับรองสําเนาถูกตอง 
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 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาตติางดาว 
1) หนังสือเชญประชุมที่มีรหัสคิวอาร (QR Code)  

2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอ แบบ ข. 
3) สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรอหนังสือเดินทาง หรอเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางพรอมลายมือ

ช่อรับรองสําเนาถูกตองของผูถือหุน 
4)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอใบขับข่ หรอบัตรประจําตัวขาราชการ หรอหนังสือเดินทาง (กรณคีนตาง

ดาว) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลายมือช่อรับรองสําเนาถูกตอง 
 ผูถือหุนเปนนติิบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1) หนังสือเชญประชุมที่มีรหัสคิวอาร (QR Code)  
2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอแบบ ข. 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอบัตรประจําตัวขาราชการของกรรมการ ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
พรอมลายมือช่อรับรองสําเนาถูกตองของกรรมการดังกลาว   

4) สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรอ หนวยงานที่มีอํานาจรับรองที่ไดออกใหไมเกิน 1 ป ซ่งรับรอง
ความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือช่อของนิติบุคคลนั้น ๆ  

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอใบขับข่ หรอบัตรประจําตัวขาราชการ หรอหนังสือเดินทาง (กรณีคนตาง
ดาว) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลายมือช่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูถือหุนเปนนติิบุคคลที่จดทะเบียน ในตางประเทศ 
1) หนังสือเชญประชุมที่มีรหัสคิวอาร (QR Code)  

2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอ แบบ ข. 
3) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชน หรอหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือช่อโดยโนตารปบลิก (Notary Public) ไวไมเกนิ 
1 ป 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอใบขับข่ หรอบัตรประจําตัวขาราชการ หรอหนังสือเดินทาง (กรณีคนตาง
ดาว) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลายมือช่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 ผูถือหุนเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศซ่งไดแตงตั้งผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน หรอ  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 

1) หนังสือเชญประชุมที่มีรหัสคิวอาร (QR Code)  
2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
3) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดยีนเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
4) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอใบขับข่ หรอบัตรประจําตัวขาราชการ หรอหนังสือเดินทาง (กรณีคนตาง

ดาว) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมลายมือช่อรับรองสําเนาถูกตอง  
หรอ  
6)   การมอบฉันทะแบบ ค. โดยการบันทึกขอมูลของคัสโตเดียน บนระบบ e-Proxy Voting ของ TSD  

 
1.3 กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม 
 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรอมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาล

แตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 
1.4 กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 
 ใหบิดา มารดา หรอผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรอมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดย

จะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวและหลักฐานการเปนผูปกครองมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

 
1.5 กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรอผูเสมือนไรความสามารถ 

ใหผูอนุบาล หรอผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรอมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําส่ัง
ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาล หรอผูพิทักษซ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดง
เพิ่มเติมดวย 
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2. ขั้นตอนในการลงทะเบียน 
ในการลงทะเบียนสามารถใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรโนตบุค แท็ปเล็ต หรอโทรศัพทมือถือที่เปน Smartphone ที่มีี
กลองถายรูป ลงทะเบียนผาน Web Browser ไดแก  Google Chrome, Internet Explorer หรอ Safari โดยรองรับทั้ง
ระบบปฏิบัติิการ IOS และ Android  ทั้งนี้ เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนําใหใชงานผาน Google 
Chrome 

 

2.1  ผูถือหุนลงทะเบียนผานระบบดวยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเขารวมประชมุผาน ลิงค             

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=N0Nejs8Pqnup5mbC%2F2x3KLeitDIxiohfby1kyxV
ApONpM7iS2A2j9A%3D%3D 

 
หรอสแกน QR Code นี้ 

 
โดยลงทะเบียน ไดตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. เปนตนไป และเมื่อไดรับการยืนยันตัวตนถูกตองแลว   

ผูถือหุนจะไดรับอเีมล (E-mail) แจงช่อผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อใชล็อกอิน (log-in) เขา

สูระบบการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  

 
2.2 ผูถือหุนใหบรษัทลงทะเบียนให 

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถลงทะเบียนผานระบบดวยตนเอง ใหผูถือหุนสงเอกสารตามขอ 1 มายังบรษัทฯ ภายในวันที่ 22 
เมษายน 2565 ได 2 ชองทาง ดังนี้ 
1) ชองทาง e-mail : crc_companysecretary@central.co.th หรอ 
2) ชองทางไปรษณีย : สงที่ฝายเลขานุการบรษัท บรษัท เซ็นทรัล รเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล 

ชดลมทาวเวอร ช้ัน 14   22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

 
เอกสารมอบฉันทะและสําเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแลวที่สงมายังบรษัทฯ  จะไดรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน 
เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกตอง ผูรับมอบฉันทะจะไดรับอีเมล (E-mail) แจงช่อเขาใชงาน (Username) และ
รหัสผาน (Password) เพื่อใชล็อกอิน (log-in) เขาสูระบบการประชุมผานส่ืออเิล็กทรอนิกส ทาง E-mail ของผูรับ
มอบฉันทะที่ผูถือหุนแจงแกบรษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ  

   

กรุณาลงทะเบียนลวงหนาภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขารวมประชุม 

กรุณาสงเอกสารลงทะเบียนลวงหนาภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขารวมประชุม 
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3. การเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนกิส 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปี 2565 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสจะจัดข้นในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมี
ขั้นตอนดงัตอไปนี้ 
3.1 การ Log-in เขาสูระบบ 

•  ผูเขารวมประชมุสามารถล็อกอิน (Log-in) เขาสูระบบ DAP e- Shareholder Meeting ไดตั้งแตเวลา 12.00 น. 
ดวยช่อเขาใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password) พรอมรหสั OTP ที่ไดรับ   
ไดที่ https://portal.eservice.set.or.th หรอ สแกน QR code นี้  

 

 
   

•  เมื่อเขาสูระบบ DAP e- Shareholder Meeting ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม เขารวมประชุมในการรับชมการ
ถายทอดการประชุม  กรณี ไมสามารถเปดหนาจอรับชมการประชุมผานระบบใหกดปุม เปด Webex ที่ดานบนขวา 
เพื่อใชงานผาน Application Cisco Webex Meeting 

 
การเขารวมการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ผูเขาประชุมสามารถใชคอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรโนตบุค แท็ปเล็ต
หรอ โทรศัพทมือถือที่ เปน Smartphone ผาน Web Browser ไดแก  Google Chrome, Safari หรอ Internet 
Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติิการ IOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอ
แนะนําใหใชงานผาน Google Chrome 

 
3.2 การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

•  เมื่อถึงชวงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติิในแตละวาระ ระบบ 
DAP e- Shareholder Meeting จะเปดใหผูเขารวมประชุมลงคะแนนเสีียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” หรอ “งดออก
เสีียง” โดยการลงคะแนนเสีียงจะตองทํา ในเวลาที่กําหนด หากผูเขารวมประชุมไมไดลงคะแนนเสีียงภายในระยะเวลา
ที่กําหนดจะถือวาผูเขารวมประชุมดังกลาวมีีมติิอนุมัติตามที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกําหนดเวลา
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีีอยู ผูเขารวมประชุมสามารถกลับไปแกคะแนนเสีียงภายในเวลาที่ระบบกําหนดได 

•  หากผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระในหนังสือมอบฉันทะแลว บรษัทฯ จะบนัทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
•  วาระที่ 1 เปนเร่องเพื่อทราบ ไมมีีการลงมติิ  สําหรับมติิของที่ประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ใหถือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สวนวาระที่ 5 มติิของที่ประชุมใหถือคะแนน
เสีียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสีียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่งมาประชมุ  

 
3.3 การนับผลการลงคะแนน 

•    บรษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง สวนที่เหลือนับเปนคะแนนเสียงเห็นดวย 

สําหรับ ผูถือหุนหรอผูรับมอบฉันทะทานใดที่ลงทะเบียนเขารวมประชุม และไมกดปุมลงคะแนนเสียง บรษัทฯ จะถือวา

เปนการลงมติเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสีียงจะนับเฉพาะคะแนนเสีียงที่เห็นดวย และไมเห็น

ดวย สําหรับคะแนนเสีียงของผูถือหุนที่งดออกเสีียงจะไมนํามาคิดเปนฐานในการนับคะแนนเสีียง ตาม พ.ร.บ. บรษัท

มหาชนฯ มาตรา 107 (1) และขอบังคับของบรษัทฯ ขอ 41 (1) ยกเวนวาระที่ 5 ฐานในการนับคะแนนเสีียงจะเทากับ

จํานวนเสีียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่งมาประชมุตาม พ.ร.บ. บรษัทมหาชนฯ มาตรา 90  

•  หลังจากการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จส้ิน จะประกาศผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสีียง     
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสีียง โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ ซ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการ
ลงคะแนนเปนรายบุคคล 
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3.4 การสงคําถาม 
หากผูเขารวมประชุมตองการถามคําถาม ผูเขารวมประชุมสามารถสงคําถามไดตั้งแตเวลา 13.30 น. โดยพิมพคําถามใน

แตละวาระ บรษัทฯ จะอานคําถามและตอบคําถามของผูถือหุนแตละทานเรยงตามลําดับวาระ 
 

3.5 ระบบการประชุมสํารองการถายทอดสดการประชุม 
บรษัทฯ ไดจัดเตรยมระบบการประชุมสํารอง กรณีที่ระบบการประชุมหลัก Webex ขัดของ ผูถือหุนสามารถใชระบบการ
ประชุมสํารองที่ทางผูใหบรการ DAP e-Shareholder Meeting จัดเตรยมใหเปนระบบ MS Teams โดยชองทางการ
เขาสูระบบการประชุมสํารองจะแจงใหผูเขารวมประชุมทราบผานทาง email ที่ผูถือหุนไดแจงไว  

 
กรณีมขีอสงสัยหรอปญหาเกี่ยวกบัการประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กรุุณาติดตอ 

 

ฝายเลขานุการบรษัท 

บรษัท เซ็นทรัล รเทล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

อาคารเซน็ทรัลชดลมทาวเวอร ช้ัน 14 
22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร. 080-908-2847 
e-mail: crc_companysecretary@central.co.th 
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ขอบังคับของบรษัทฯ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ 36.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญช

ของบรษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรยกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  

 เวนแตจะมีกฎมหายกําหนดไวเปนอยางอื่น การประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสสามารถทําไดตามขอกําหนดหลักเกณฑ 
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

               ผูถือหุนคนหนึ่งหรอหลายคนซ่งถือหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่อกันทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรยกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเร่องและเหตุผลในการที่ขอให
เรยกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  

ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหา  ผูถือหุนทั้งหลายซ่งเขาช่อกันหรอผู
ถือหุนคนอื่นๆ รวมกัน ไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้น จะเรยกประชุมเองก็ไดภายใน 45 วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคหา  ในกรณีเชนนี้  ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรยกประชุม โดยบรษัทตองรับผิดชอบคาใชจาย
อันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรยกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคหาครั้งใด จํานวนผูถือหุนซ่งมารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับขอ 39   ผูถือหุนตามวรรคส่ี ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่
เกิดจากการจัดใหมีการประชมุในครั้งนั้นใหแกบรษัท 

ขอ 37.   ใน ก าร เ ร ยก ปร ะชุม ผู ถ ือ หุ น  ไม ว า จ ะ เ ปน ก าร ป ร ะ ชุมดวยต น เ องหร อก า ร ปร ะชุม ผา น สื่ออิเล็กทรอนิกส ให
คณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่องที่จะเสนอตอที่
ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรอเพื่อพิจารณา 

แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุม ทั้งนี้ การจัดสงหนังสือนัดประชุมและการเปดเผยคําบอกกลาวนัดประชุม ไมวาจะเปนการประชุม
ดวยตนเองหรอการประชมุผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามที่ขอกําหนด หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด  

ทั้งนี้  สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบรษัท หรอจังหวัดใกลเคียงตามที่
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเองหรอการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุน (หากมี) เขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชมุผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรยกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรยกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชมุครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ผูถือหุนแตละรายจะทําใบมอบฉันทะในการเขาประชุมและออกเสียงแทนตนไดคราวละไมเกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด และใหสงมอบตอประธานกรรมการหรอผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขารวม
ประชุม และผูรับมอบฉันทะเพื่อการดังกลาวนั้น จะมีไดเพียงบุคคลเดียวเทานั้นไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบรษัทมากนอย
เพียงใดก็ตาม 

ขอ 39. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรอไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรอมีแตไมอยูในที่ประชุม หรอไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหที่ประชุมผูเลือกผูถือหุนซ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว 



สิ่งที่สงมาดวย 4 

   
 

ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวา 1 หุน มี 1 เสียง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่องใด ผูถือ
หุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่องนั้น นอกจากออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่งใประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้นอีก 1 เสียงเปนเสียงช้ขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอโอนกิจการของบรษัททั้งหมดหรอบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซ้อหรอรับโอนกิจการของบรษัทเอกชน หรอบรษัทมหาชนอื่นมาเปนของบรษัท 
(ค) การทํา แกไข หรอยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบรษัท ทั้งหมด หรอบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอ่ืนใดเขาจัดการธุรกิจของบรษัท หรอการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผล
กําไรขาดทุน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคณหสนธิ หรอขอบังคับของบรษัท 
(จ) การเพิ่มทุนลดทุนจดทะเบียนของบรษัท 
(ฉ) การเลิกบรษัท 
(ช) การออกหุนกูของบรษัท และหลักทรัพยอื่นๆ ภายใตกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษัทกับบรษัทอื่น  

ขอ 41.  การลงคะแนนลับอาจทําไดเมื่อผูถือหุนอยางนอย 5 คนรองขอกอนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให

ลงคะแนนลับ 

 เมื่อมีการรองขอใหมีการลงคะแนนลับ ใหประธานในที่ประชุมเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับดังกลาวนั้น  

ขอ 42. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจําปพึงเรยกประชุมมีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบรษัทในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
(5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช และ 
(7) กิจการอื่นๆ 
 

การเลือกตั้งกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ 
ขอ 20.   ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบรษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรอหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ใหบุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรอจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรอจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออก
เสียงช้ขาด 

ขอ 21.   ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบรษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  

กรรมการซ่งพนจากตาํแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 
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ขอ 24.   ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนผูถือหุนซ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 26. กรรมการบรษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบรษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซ่งมาประชมุ โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอนหรอวางเปนหลักเกณฑเฉพาะ และ
จะกําหนดไวเปนคราวๆ หรอใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี้ 
กรรมการบรษัทมีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบรษัท 

ขอความในวรรคหนึ่งจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาจากพนักงานหรอลูกจางของบรษัทในอัน
ที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรอลูกจางของบรษัท 

 
 
 
 


