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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มี

การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือ

หุ้นถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือ

ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 บตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขบัข่ี หรือ 

หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

(2) กรณีมีการมอบฉนัทะ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือ สําเนาใบขบัขี่ หรือ สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล 

(1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือ สําเนาใบขบัขี่ หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ออกไม่เกิน 30 วัน ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ       

ลงนามผกูพนับริษัท 

(2) กรณีมีการมอบฉนัทะ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือ สําเนาใบขบัขี่ หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูต้องของผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทและผู้ รับมอบฉนัทะ 
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 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจด

ทะเบียนตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด หากผู้ ถือหุ้น      

ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้ดงันี ้

(1) ให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือ

หุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักลา่ว และกรอกข้อความในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ครบถ้วน 

(3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผล

ผกูพนัตามกฎหมาย  

(4) สง่คืนหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัเตรียมให้ คืนมายงัเลขานุการบริษัทภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทนัเวลาก่อนเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจํานวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบ

ฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวน

หุ้นท่ีตนเองถืออยูโ่ดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูไ่ด้ 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา        

13.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่  18 เมษายน 2562 ณ แกรนด์ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

เลขที่  99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัด

ประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

1.  หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

 วาระท่ัวไป 

 (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือ    

งดออกเสียงยกมือ และสง่บตัรนบัคะแนนดงักลา่วให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนําไปรวบรวมคะแนนและ

นําคะแนนท่ีได้ไปหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด ซึ่งจะทราบคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยว่ามีจํานวนคะแนน

เทา่ใด  

 (2) ในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ

เทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบุ

ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้โดยใช้วิธีในข้อ (1) 
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 วาระแต่งตัง้กรรมการ 

 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 12. กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตาม

หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

  (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 

 (2)  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 (3)  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง

เทา่กนัเกินจํานวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ทัง้นีใ้ห้นบับตัรลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง สาํหรับวาระนี ้ 

 2. วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

  (1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ทีละวาระจากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

  (2)  หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึน้ เมื่อประธานท่ีประชุม

สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใด

อยา่งหนึ่ง (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนน

เสยีงได้) 

  (3) สาํหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการ เจ้าหน้าท่ีจะรับบตัรลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  

 3. มตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฏหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ

ก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

(1) หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ีประชุม

ชัว่คราวก็ได้ เว้นแตจ่ะเป็นการออกเสยีงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ 

 

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับ

คะแนนเสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และ

จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวาระ 

 

 

__________________________________ 




