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1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง    

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติไทย  โปรดแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  หรือหนงัสือ
เดินทาง  หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน  

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ – สกลุ  ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
2. กรณีมอบฉันทะ  

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  โดยเขา้ร่วม
ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะ  ไวต่้อ
ประธานท่ีประชุม และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลง
ลายมือช่ือใหค้รบถว้น   หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั   ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้ก
แห่ง  หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20  บาท  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ   

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัร 
ประจ าตวัขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ  
หนงัสือเดินทาง  หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล  
- นิติบุคคลสญัชาติไทย :  ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์  หรือหน่วยงานท่ีมี

อ านาจรับรอง  ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1  ปี  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจ  ลง
ลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ  ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
กรรมการดงักล่าว 

- นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว :  ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ พร้อม
ประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรองเอกสาร              

เอกสารหรือหลกัฐานทีผู้่ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม และวธิีปฏิบัตใินการเข้าร่วม
ประชุม   การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน 
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(โนตาร่ีพบัลิค) หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันั้นให้
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทย  หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บ
มอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดงักล่าว  หรือบุคคลซ่ึงสามารถใหก้ารรับรองท่ีสมบูรณ์
ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค)  อีก
ชั้นหน่ึง         

 กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ  ใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ 
ความก ากบัไวว้า่  “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ…………” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลาย   
 พิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น  และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน  ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือ   
 รับรอง  และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยาน   
 พร้อม  ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ผูถื้อหุน้
อาจเลือกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  หรือเลือก
มอบฉนัทะใหก้รรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ 
ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี   

1. ดร.ไกรศร   จติธรธรรม  อายุ  66  ปี 
ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 
(กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุก
วาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี)  
สามารถพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดประวติัการศึกษา และประวติัการท างานใน
เอกสารหนา้ 43)  
ท่ีอยู ่2034/132 – 161 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  
แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 

2. นางนิจพร  จรณะจติต์  อายุ  68  ปี   
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
ท่ีอยู ่เลขท่ี  10 ซอยศูนยว์ิจยั 3 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
(สามารถพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดประวติัการศึกษา ประวติัการท างานใน
เอกสารหนา้ 44) 
 

 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้
จดัท าข้ึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้  ไปยงัฝ่ายบริการองคก์ร  ชั้น 38 เลขท่ี  
2034/132-161 อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง   
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กรุงเทพมหานคร 10310  พร้อมเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  
อยา่งนอ้ย 3 วนั  
 

 ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรประจ าตวั 
ขา้ราชการ / หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  

โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก  ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ   อายไุม่เกิน 6  เดือน  
ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย  

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ใหบิ้ดา – มารดา  หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรือมอบฉนัทะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  ใหผู้อ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาล  หรือ ผู ้
พิทกัษ ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ  อายไุม่เกิน 6  เดือน  ก่อนวนัประชุม  มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

 
การลงทะเบียน  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา  12.00  น.  เป็น
ตน้ไป   
การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้ หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้นั้น   ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุม  ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง
หน่ึง  เป็นเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน  ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด  ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  
กใ็หด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น  โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ในท่ีประชุมรับทราบก่อนเร่ิมด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบ
ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น  

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด  หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  และประธานใน
ท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวกไ็ด ้ 
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4. การลงคะแนนลบั  อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ  และท่ีประชุมลงมติ
ใหมี้การลงคะแนนลบัดงักล่าว  โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น  
และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว  

 
วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถามทีละ
วาระจากท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  
 หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง ใหย้กมือข้ึนหรือกรอกบตัร
ลงคะแนน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีนบัคะแนนท าการตรวจนบัคะแนน  เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั  เจา้หนา้ท่ีนบั
คะแนนจะใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  ลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามค าแนะน าท่ีจะแจง้ในท่ีประชุม  
 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน   
 ประธานในท่ีประชุมจะแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมวา่บริษทัฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของผูถื้อหุน้
หรือผูรั้บมอบฉนัทะออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบในแต่ละวาระ  
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ดร.ไกรศร   จติธรธรรม 

ต าแหน่งในบริษัท   ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ    66  ปี  
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 26 มีนาคม พ.ศ. 2542 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 25 เมษายน พ.ศ. 2561) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอสิระ 20 ปี (การท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ือง จะท าให้มีความรู้ และ

ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และยงัคงสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ)  

การถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  หรือคิดเป็นสัดส่วน  - ไม่มี -  ( ณ วนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  ไม่มี 
ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาเอก หน่วยวจิยัคอมพิวเตอร์ (ศูนยค์อมพิวเตอร์) สถาบนัวจิยัชั้นสูง 
    มหาวทิยาลยัแห่งชาติออสเตรเลีย 
การผ่านการอบรมของสถาบันกรรมการบริษัทไทย   - 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่  จ านวน 1 แห่ง 
บริษัทจดทะเบียน 
ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน   - ไม่มี -      
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน ปี 2526-2556   -  รองศาสตราจารย ์ คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ปี 2541-2542 - ประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและลายเซ็น 
  - คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการพาณิชยอิ์เลค็ทรอนิกส์ 
 ปี 2541-2542 -  ผูแ้ทน(ประเทศไทย) คณะกรรมการประสานงานอาเซียน ดา้นการพาณิชย ์
   อิเลก็ทรอนิกส์ 

-  ประธานโครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ 
ตอนบน ระยะ 10 ปี (2542-2551) สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ปี 2539-2540 - ท่ีปรึกษา ร.ม.ว. กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม 
 ปี 2530-2542 -  ผูอ้  านวยการส านกับริการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  -  กรรมการสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ข้อพพิาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561  
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้     จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการ    จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  จ านวน 2 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 2 คร้ัง  (100%) 
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นางนิจพร  จรณะจติต์ 
     
ต าแหน่งในบริษทั   กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส 
อาย ุ    68  ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ  วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก : 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด : 25  เมษายน พ.ศ. 2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  25  ปี  
การถือหุน้ในบริษทั   350,815,140 หุน้  

หรือคิดเป็นร้อยละ 6.641% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
( ณ วนัที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2562 ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  - พี่สาวของนายเปรมชยั  กรรณสูต 
ระหวา่งผูบ้ริหาร     
คุณวฒิุทางการศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Wisconsin (Madison), U.S.A. 

ปริญญาตรี  อกัษรศาสตร์บณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
การผา่นการอบรมของ  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 65/2005 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ประธานกรรมการ :  บมจ. โอเอชทีแอล  (โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเตล็ กรุงเทพ) 
      กรรมการ :                บมจ. ทีทีซีแอล 

กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน :  บมจ. จรุงไทย ไวร์
แอนด ์เคเบิ้ล  

     
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  จ านวน  55  แห่ง 

   

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั                       - ไม่มี -      
หรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 
ประสบการณ์การท างาน กรรมการรองประธานบริหารอาวโุส บมจ. อิตาเลียนไทย  ดีเวล๊อปเมนต์ 
ขอ้พิพาททางกฏหมาย  ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมา 
 
การเขา้ร่วมประชุมรอบปี 2561   
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้    จ านวน 1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 1 คร้ัง (100%) 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%) 
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ข้อบังคับ ของบริษัท อติาเลยีนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี  ภายใน  4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัการ
ประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญัซ่ึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่ น้อยกวา่ 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดแ้ต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นภายใน 
1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุไวช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกวา่ 7  วนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพภ์าษาไทยติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 32.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
ผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุมในกรณีท่ีปรากฏว่าการ
ประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวห้ากว่าการ
ประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7  วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบ
องคป์ระชุม 

ขอ้ 33.  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหน่ึงเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็น 
เสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท าแกไ้ขหรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ง) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 

(ฉ) การควบบริษทั 

(ฉ) การเลิกบริษทั 

(ฌ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

ขอ้ 34. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปี พึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมารวมทั้งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร รวมทั้งการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 


