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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียน 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนเวลาประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมอีสติน  
แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและหลกัฐาน
ที่ผู้ ถือหุ้นต้องน ามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งไม่มีลักษณะที่เป็นภาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเกินสมควร ทัง้นี ้แผนท่ีแสดงสถานที่
ประชมุได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 15 

 
2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
  1.)   บุคคลธรรมดา 

1.1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ 

หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่รับรองส าเนา

ถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้ รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
    (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รับรองส าเนาถูกต้อง

ของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับ
มอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.)   นิติบุคคล 
2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคลออกให้ไม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
หรือส าเนาหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ  และประทับตรา
ส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรอง
ส าเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
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2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ทัง้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนั 
นิติบคุคล 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรอง
ส าเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ใน
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค 

 
3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ ถือหุ้นเลือกใช้ตามแบบที่
ก าหนดไว้ในประกาศกรมพฒัธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไป (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแต่ละวาระ (ใช้ได้กบัผู้ ถือหุ้นทกุกรณี) 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหลกัทรัพย์ 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี  ้
1.) เลือกใช้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 
2.) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 10 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว  

3.) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั ง้หมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหลกัทรัพย์ ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ผู้ด าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุ
ทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
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1.) ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตร

ลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
2.)  หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน แล้วให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนต่อไป  
3.) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย
ตามที่เสนอในวาระนัน้ๆ  

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1.)  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มี

คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
2.)  กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 
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