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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ทีม่ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ีดี
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ ถือปฏิบตั ิต่อไป ทัง้ นีบ้ ริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือ
ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
▪ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
(2) กรณีมีการมอบฉันทะ
▪ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมาให้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
▪ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ข้า ราชการ หรื อ ส าเนาบั ต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรือ สาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล
(1) กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
▪ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาบัต รพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือ สาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
▪ สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ออกไม่เกิน 30 วัน ที่ รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี อานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
(2) กรณีมีการมอบฉันทะ
▪ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมาให้พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
▪ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ข้า ราชการ หรื อ ส าเนาบั ต รพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรือ สาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนัง สือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทและผูร้ บั มอบฉันทะ
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▪ สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจด
ทะเบียนต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หากผูถ้ ือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ดงั นี ้
(1) ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมาให้
(2) มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ โดยระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือ
หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือ
มอบฉันทะให้ครบถ้วน
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ที าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
(4) ส่งคืนหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดเตรียมให้ คืนมายังเลขานุ การบริษัทภายในวัน อังคารที่ 27 เมษายน
2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทนั เวลาก่อนเริ่มประชุม
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งจะถือหุน้ ของบริษัทจานวนเท่าใด ผูถ้ ือหุน้ รายนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบ
ฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวน
หุน้ ที่ตนเองถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษั ทจะเริ่มลงทะเบี ยนการเข้าร่วมประชุมผู้ถื อหุ้นก่ อนเริ่มการประชุมไม่ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้ งแต่ เวลา
8.00 น. ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ แกรนด์ห้องบอลรู ม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมา
พร้อมนี ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม
1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงยกมือ และส่งบัตรนับคะแนนดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนาไปรวบรวมคะแนนและ
นาคะแนนที่ได้ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ซึ่งจะทราบคะแนนเสียงที่เห็นด้วยว่ามีจานวนคะแนน
เท่าใด
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ กรณีผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้โดยใช้วิธีในข้อ (1)
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วาระแต่งตั้งกรรมการ
ข้อ บัง คับ ของบริษั ท ข้อ 12. ก าหนดให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้แ ต่ งตั้ง กรรมการโดยใช้เสี ย งข้า งมาก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ทัง้ นีใ้ ห้นบั บัตรลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สาหรับวาระนี ้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ทีละวาระจากที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุม
สอบถามความเห็น โดยให้มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้)
(3) สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ เจ้าหน้าที่จะรับบัตรลงคะแนนทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. มติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
▪ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุม
▪ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฏหมายหรือข้อบังคับบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุ มรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน
เรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุม
ชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่จะเป็ นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนั บ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบทุกวาระหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงมติในแต่ละวาระ
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