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วิธีการลงทะเบียน หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียน 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจ ณ สถานที่ประชมุก่อน

เวลาประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและหลกัฐานที่ผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดง
ตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
ซึ่งไม่มีลกัษณะที่เป็นภาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร ทัง้นี ้แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมได้แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุฉบบันี ้รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 13 

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
  1. บุคคลธรรมดา 

  1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ 
หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัที่รับรองส าเนาถกูต้องของผู้
มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
และหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

    (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รับรองส าเนาถกูต้องของ            
ผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.   นิติบุคคล 

  2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
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(ข) หนงัสอืรับรองนิติบคุคลออกให้ไมเ่กิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
ส าเนาหนงัสอืรับรอง ซึง่ได้รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้องของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน
และลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

   (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 

(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ทัง้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติ
บคุคล 

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถกูต้อง ของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในตา่งประเทศ
ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
 

3. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้
ในประกาศกรมพฒัธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

 แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไป (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
 แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแตล่ะวาระ (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี  ้
1. เลอืกใช้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 
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2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใด
คนหนึง่ ตามเอกสารแนบ 8 โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะตามที่บริษัทระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3. ปิดอากรสแตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรสแตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยูท่ัง้หมด โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นได้ เว้นแต่
เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและได้แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ  

ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบตัรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

2. หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน แล้วให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนตอ่ไป  

3. การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ
เท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ 
และให้ถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนัน้ๆ  

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียง
เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

2. กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่มี
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 




