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หลกัฐานที
ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ�เข้าร่วมประชุม ขั!นตอนการลงทะเบียน 
 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
1.  การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม 
 1.1   กรณีผู้ถอืหุ้นที
เป็นบุคคลธรรมดา 
 (1)   ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

      (ก)   ใหแ้สดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหที้�ยงัไม่หมดอายแุละมีรูปถ่าย เจา้ของเอกสาร เช่น  
 บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง  

  (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี�ยน ชื�อ-นามสกลุ ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 (2)   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 (ก)    หนงัสือมอบฉนัทะและใบประจาํต่อแบบพิมพห์นงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อม 
 หนงัสือนดัประชุม ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และ 
 ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  (ข)     สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งชื�อรับรองสาํเนา 
 ถูกตอ้ง 

  (ค)    แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
 1.2   กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคล 

 (1)    ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 (ก)      เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคล 

 ธรรมดาขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 (ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 โดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีอาํนาจ 
 กระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้  
  (2)    ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
 (ก)    หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุมซึ� งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
  ครบถว้นและลงลายมือชื�อ ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ�งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ 
  มอบฉนัทะ 
 (ข)    สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  โดผูแ้ทนนิติบุคคลลงนามในหนงัสือในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�ง
  เป็นผูถื้อหุน้ 

  (ค)   แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผูถื้อหุน้ ที�เป็น 
 บุคคล ธรรมดาขอ้ 1 ขา้งตน้ 
 1.3   กรณีผู้ถอืหุ้นซึ
งมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลที
จดัตั!งตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ 
จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั;นรับรองความ ถูกตอ้งของคาํแปล 
 
 

เอกสารแนบ 5 
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2.   วธีิการมอบฉันทะ 
 2.1   บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบทั�วไป และ แบบ ข. ซึ�งเป็นแบบที�กาํหนดรายการต่าง ๆ  ที�จะมอบ
ฉนัทะไวช้ดัเจน  ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม ท่านผูถื้อหุ้นสามารถติดต่อ
ขอรับแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ไดที้�บริษทั 
 2.2    ผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี;  
  (ก) มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยใหร้ะบุชื�อพร้อมรายละเอียดของ 
บุคคลที�ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือ เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัที�ไดแ้จง้ชื�อไวแ้ลว้ ในแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 

   (ข)   ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทั; งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื�อให้
ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย หรือจะมอบใหบ้ริษทัเป็นผูด้าํเนินการใหก็้ได ้
 (ค)  ส่งหนงัสือมอบฉนัทะคืนมายงับริษทั ภายในวนัองัคาร ที� 26 เมษายน พ.ศ. 2559 หรือก่อนเวลาเริ�มการ
ประชุม อยา่งนอ้ยครึ� งชั�วโมง เพื�อให้เจา้หนา้ที�ของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ�มประชุมหรือมอบให้
ผูรั้บมอบฉนัทะถือมาในวนัประชุมก็ได ้
 
3.   ขั!นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
 บริษทัจะเปิดให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ�มการประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 1 ชั�วโมง หรือตั;งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป  ณ โรงแรมวนิเซอร์ สวที แอนด ์คอนเวนชั�น ห้อง บุษราคมั (ชั;น 32)  เลขที� 
10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที�สถานที�จดัประชุมที�ได้
แนบมาพร้อมนี;  เมื�อผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงนามเขา้ประชุมเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ที�จะแจกบตัรลงคะแนนสาํหรับแต่ละ
วาระ คนละ 1 ชุด เพื�อการลงคะแนนเสียง ดงันี;  
  (1)  ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง จะไดรั้บบตัรลงคะแนน 1 ชุด 
  (2)  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 (2.1)  กรณีที�ผูถื้อหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะรายนั;นจะไม่ไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ที�บริษทัจะนาํคะแนนเสียงที�ผูถื้อหุ้นระบุไว้
ในหนงัสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบนัทึกขอ้มูลรอไวล่้วงหนา้ และนาํมาประมวลผลรวมกบัเสียงของผูถื้อหุ้นรายอื�น ประกาศให้ที�
ประชุมทราบเมื�อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ 
 (2.2)  กรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงไวผู้รั้บมอบฉันทะจะไดรั้บแจกบตัร
ลงคะแนน 1 ชุด สาํหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน 
 
4.   ขั!นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
  (1)   การออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื�องใดผูถื้อหุน้ท่านนั;นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั;น 
  (2)   การลงมติที�ประชุมสาํหรับแต่ละวาระ ประธานที�ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อหุ้นที�ประสงคล์งคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที�ท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง ใหย้กมือแสดงตวัและทาํเครื�องหมายพร้อมทั;งลงนามในบตัรลงคะแนนเพื�อนาํไปนบัคะแนนต่อไป 
  (3)  การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะ
และบตัรลงคะแนน แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั; งหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที�
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั;นๆ 
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  (4)  การแจง้ผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะแจง้ให้ที�ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ;นการ
ประชุม หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นที�เกี�ยวขอ้ง
กบัวาระนั;นๆ โดยตรง และหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคที์�จะเสนอแนะความคิดเห็นอื�นที�ไม่อยูใ่นวาระการประชุม สามารถแสดง
ความคิดเห็นของท่านไดใ้นวาระเรื�องอื�นๆ ทั;งนี; ในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาใหท่้านผูถื้อหุน้ระบุชื�อ 
เพื�อจะไดบ้นัทึกรายงานการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
  (5)  การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั;งกรรมการ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 15 และหลกัเกณฑที์�ทางราชการกาํหนดดงันี;  

        (ก)    ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 
  (ข)   ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคน รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวธีิการอื�นใดก็ได ้ตามแต่ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่
ละครั; งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนที�มีตามขอ้  ก. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั; งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหผู้เ้ป็นประธานที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี;ขาด 

  (6)   มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั;นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี;  
 (1)    การวนิิจฉยัชี;ขาดหรือลงมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่
วา่การออกเสียงลงคะแนนนั;นจะกระทาํดว้ยวิธีใด ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียงเสมอ 

    (2)  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียง เท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ;นอีกเสียง หนึ�งเป็นเสียงชี;ขาด 
 (3)   ในกรณีดงัต่อไปนี;  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก)   การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั;งหมด หรือบางส่วนที�สาํคญัให้แก่ผูอื้�น 
  (ข)   การซื;อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�น หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

      (ค)   การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั;งหมด หรือ 
     บางส่วนที�สาํคญัการมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


