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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ตามนโยบายคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบัติส าหรบัการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพันธ ์2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี 
ซึ่งจะเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้
ของบรษิัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้ถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นีบ้รษิัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือ
ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามที่บรษิัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

1. เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
ผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา 
(1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

▪ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือ ใบขบัขี่ หรือ 
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

(2) กรณีมีการมอบฉนัทะ 
▪ หนงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาใหพ้รอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
▪ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรพนักงาน

รฐัวิสาหกิจ หรือ ส าเนาใบขบัขี่ หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ
และผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 
(1) กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง 

▪ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ หรือ ส าเนาใบขับขี่ หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

▪ ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ออกไม่เกิน 30 วัน ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจ       
ลงนามผกูพนับรษิัท 

(2) กรณีมีการมอบฉนัทะ 
▪ หนงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาใหพ้รอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
▪ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรพนักงาน

รฐัวิสาหกิจ หรือ ส าเนาใบขับขี่ หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทและผูร้บัมอบฉนัทะ 
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▪ ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนต่างประเทศ) ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพันบรษิัท 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หากผูถื้อหุ้น       
ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดด้งันี  ้
(1) ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาให ้
(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยระบชุื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อ

หุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว และกรอกขอ้ความในหนังสือ
มอบฉนัทะใหค้รบถว้น 

(3) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย  

(4) ส่งคืนหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดเตรียมให ้คืนมายังเลขานุการบริษัทภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 

2564 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารใหท้นัเวลาก่อนเริ่มประชมุ 
ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบริษัทจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้รายนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบ
ฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวน
หุน้ท่ีตนเองถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ได ้
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา        

8.00 น. ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ แกรนดห์้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์เลขที่ 99/1 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุที่ไดแ้นบมา
พรอ้มนี ้

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม 
1.  หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียงในทีป่ระชุม 
 วาระท่ัวไป 
 (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรือ    

งดออกเสียงยกมือ และส่งบัตรนบัคะแนนดังกล่าวใหก้ับเจา้หนา้ที่ของบริษัทเพื่อน าไปรวบรวมคะแนนและ
น าคะแนนที่ไดไ้ปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ซึ่งจะทราบคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยว่ามีจ านวนคะแนน
เท่าใด  

 (2) ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ กรณีผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดโ้ดยใชว้ิธีในขอ้ (1) 
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 วาระแต่งตั้งกรรมการ 
 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 12. ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
  (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
 (2)  ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

 (3)  บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 ทัง้นีใ้หน้บับตัรลงคะแนนทัง้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส าหรบัวาระนี ้ 
 2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

  (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ทีละวาระจากที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

  (2)  หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุม
สอบถามความเห็น โดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอยา่งใด
อย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนน
เสียงได)้ 

  (3) ส าหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการ เจา้หนา้ที่จะรบับตัรลงคะแนนทัง้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  

 3. มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
▪ กรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ 
▪ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฏหมายหรือขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงใน

เรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุม
ชั่วคราวก็ได ้เวน้แต่จะเป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 
 

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผูถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ 

 
 

__________________________________ 




