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วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การลงทะเบียน 
 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุ

ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.30 น . ในวันอังคารที่  20 เมษายน 2564 เวลา 14 .00 น . ณ  โรงแรม 
อีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและ
หลกัฐานที่ผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท ซึ่งไม่มีลกัษณะที่เป็นภาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เกินสมควร ทัง้นี ้แผนที่แสดงสถานท่ี
ประชมุไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 12 

 
2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
  1.)   บุคคลธรรมดา 

1.1) ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบัตรประจ าตัวของผูถื้อหุน้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ 

หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่รบัรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ และบัตรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
    (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
   (ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส าเนาหนงัสือเดินทางที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งของ

ผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งไดก้รอกข้อความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 2.)   นิติบุคคล 
2.1) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
- ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ซึ่งไดร้ับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้มีอ  านาจ และประทับตราส าคัญของ
บรษิัท (ถา้มี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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- บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉนัทะ และ 

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ที่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2.2) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
จะตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล  และบัตรประจ าตวั
หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่เขา้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคล ซึ่งไดร้บัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
กรรมการผูม้ีอ  านาจ และประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวั
หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ใน
ต่างประเทศควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค 

 
3.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ามแบบที่
ก าหนดไวใ้นประกาศกรมพฒัธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
แบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแต่ละวาระ (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทุกกรณี) 
 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย ์
 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงันี ้ 
1.) เลือกใชเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 
2.) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตาม เอกสารแนบ 7 โดยให้ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว  



 

 

 
 

เอกสารแนบ 9 

3.) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อใหถู้กตอ้ง
และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหลกัทรพัย ์ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชุม
ทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1.) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นบัตร

ลงคะแนนท่ีไดร้บั ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
2.)  หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหล้งคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ใหย้กมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป  
3.) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุม และใหถื้อว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดว้ยตามที่
เสนอในวาระนัน้ๆ  

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1.)  ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นเสียงชีข้าด 
2.)  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

 




