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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง ขอ้พงึปฏบิตัิ
ส าหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ฉบบัลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2542 และขอ้บงัคบัของบรษิทั
ฯ ประธานกรรมการจงึไดจ้ดัท าขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัใชใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ในปี 2562 และการประชมุผูถ้อืหุน้ใน
ปีต่อๆ ไป ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ขอ้ปฏบิตัฉิบบันี้เป็นเพยีงแนวทางใหผู้ถ้อืหุน้ไดถ้อืปฏบิตัติามไดถ้กูตอ้ง จงึไมม่ผีลกระทบต่อการ
ด าเนินการใดๆ ทีไ่ดก้ระท าตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ข้อ 1 ในขอ้ปฏบิตัฉิบบันี้ เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้หน็เป็นอยา่งอื่น 
“ผูถ้อืหุน้” หมายความถงึ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และใหห้มายความรวมถงึผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิติ

บุคคลและผูร้บัฉนัทะของผูถ้อืหุน้ดว้ย 
“ประธาน” หมายความถงึ ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
“ทีป่ระชมุ” หรอื “ประชมุ” หมายความถงึ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืประชมุผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
“วนัปิดสมดุทะเบยีน” หมายความถงึ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อก าหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้

ในการเขา้ประชมุ ตามมาตรา 60 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
“วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date)” หมายความถงึ วนัทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อื

หุน้ ณ วนันัน้ เป็นผูร้บัสทิธใินการเขา้ประชมุ ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 
2551 

ข้อ 2 ผูถ้อืหุน้ทุกรายทีม่ชี ือ่ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุ 
ทะเบยีน หรอื วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้รว่มประชมุ แมว้่าจะมสีว่นไดเ้สยีในวาระทีจ่ะพจิารณาโดยที่
ประชมุกต็าม 

ข้อ 3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบต่อประธานหรอืผูท้ีป่ระธาน
มอบหมายกอ่นเขา้ประชมุ 

ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดเขา้ประชมุและออกเสยีงในทีป่ระชมุแทนตนกไ็ด ้โดยกรอกขอ้ความ
และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนงัสอืเชญิ
ประชมุพรอ้มแนบเอกสารอืน่ตามทีร่ะบุในเอกสารแนบแลว้มอบใหป้ระธานหรอืผูท้ีป่ระธานมอบหมายกอ่นเขา้
ประชมุ 

ข้อ 4 กอ่นก าหนดเวลาประชมุไมน้่อยกว่า 1 ชัว่โมง บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารตรวจสอบเอกสารและการ
ลงทะเบยีน ณ สถานทีป่ระชมุ เพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูตอ้งของหลกัฐานหรอืเอกสารตามขอ้ 3 

ข้อ 5  องคป์ระชมุของทีป่ระชมุจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุรวมกนัไมน้่อยกว่า 25 คน
หรอืไมน้่อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไมน้่อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 
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กอ่นเริม่ประชมุ ประธานจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้ประชมุและจ านวนหุน้ทีถ่อืโดย

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ รวมทัง้ ไดอ้า่นสาระส าคญัของขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชมุใหท้ีป่ระชมุทราบแลว้ 
ข้อ 6 การลงมตใินทีป่ระชมุใหห้นึ่งหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีง แต่ผูถ้อืหุน้ซึง่มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษใน

วาระใดไมม่สีทิธลิงมตใินวาระนัน้ นอกจากการออกเสยีงเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 
กอ่นการลงมต ิประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบว่าผูถ้อืหุน้คนใดเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษใน

วาระนัน้ (ถา้ม)ี และจ านวนหุน้ซึง่ถอืโดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าว และขอใหผู้ถ้อืหุน้ดงักล่าวงดออกเสยีงในวาระนัน้ 
หากว่าคณะกรรมการไดท้ราบถงึความมสีว่นไดเ้สยีในขอ้นี้ 

ใหน้ าความในวรรคสองมาใชโ้ดยอนุโลมกบัผูถ้อืหุน้ซึ่งตามขอ้บงัคบัหรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยถอืว่ามสีว่นไดเ้สยีในวาระนัน้ ดว้ย 

ข้อ 7 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหถ้อืตามเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

กอ่นการลงมต ิประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึคะแนนเสยีงทีก่ารลงมตใินวาระใดทีต่ามกฎหมาย 
หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตอ้งการคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

ความในวรรคสองใหน้ ามาใชโ้ดยอนุโลมกบัมตซิึง่ตอ้งการคะแนนเสยีงเป็นพเิศษตามขอ้บงัคบัหรอื
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ข้อ 8  ในการลงมตใินทีป่ระชมุ ประธานจะแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าใหล้งมตโิดยวธิเีปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้
ไมน้่อยกว่าหา้คนรอ้งขอใหใ้ชว้ธิกีารลงคะแนนลบัในวาระใด ใหป้ระธานจดัใหม้กีารลงคะแนนโดยบตัร
ลงคะแนนตามแบบทีบ่รษิทัฯ ก าหนด 

ในการลงคะแนนโดยบตัรลงคะแนน ผูถ้อืหุน้และผูร้บัฉนัทะจะไดร้บับตัรลงคะแนน โดยกอ่นลงคะแนน
ใหป้ระธานอธบิายใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารลงคะแนน เมือ่ผูถ้อืหุน้ไดล้งคะแนนแลว้ ประธานหรอืผูท้ีป่ระธาน
มอบหมายจะรวบรวมบตัรลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีง เมือ่ทราบผลการลงคะแนนแลว้ ใหป้ระธานประกาศ
ผลการลงคะแนนโดยระบุถงึ จ านวนรายจ านวนหุน้ทีล่งมตเิหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง หากมบีตัร
ลงคะแนนทีเ่ป็นโมฆะ ใหป้ระธานชีแ้จงใหท้jีประชมุทราบ 

ข้อ 9 ในกรณีทีม่ขีอ้โตแ้ยง้หรอืขดัขอ้งประการใดๆเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ 3 และขอ้ 4 แหง่ขอ้
ปฏบิตัฉิบบันี้ใหป้ระธานเป็นผูว้นิิจฉยัชีข้าด ในการนี้ประธานจะชีข้าดไปในทางใดๆ กไ็ดโ้ดยค านึงถงึความ
สจุรติของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและปกตปิระเพณีในการประชมุเทา่ทีไ่มข่ดัต่อกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อ านาจ
วนิิจฉยัในขอ้นี้ประธานจะมอบหมายใหบุ้คคลใดท าการแทนกไ็ด ้

ข้อ 10 ประธานมอี านาจหน้าทีใ่นการควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและเป็นธรรมต่อ
ผูถ้อืหุน้ 
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ขอ้ปฏบิตัฉิบบันี้ใหใ้ชใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แต่ปี 2564 อาจมกีารแกไ้ขปรบัปรงุในภายหลงัเพื่อให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปและเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุกบัการด าเนินกจิการของบรษิทั 
 

 

   
   (นายวเิชฐ ตนัตวิานิช) 

   ประธานกรรมการบรษิทั 

     7 พฤศจกิายน 2562 
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