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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
ขอให้ท่ า นผู้ถือ หุ้น และท่ า นผู้ร ับ มอบฉัน ทะทุก ท่ า นโปรดน าหนั งสือ นั ด ประชุ ม พร้อมกับแบบฟอร์ม ลงทะเบียนที่ มี
Barcode หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564
1. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
กรณี เข้าประชุมด้วยตนเอง
1. กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา

2.กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล

กรณี แต่งตัง้ ผู้รบั มอบฉันทะ
3. กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา

เอกสารหรือหลักฐาน
▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าทีม่ คี วิ อาร์โค้ด ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ลงลายมือชื่อแล้ว
▪ เอกสารที่ส่ ว นราชการออกให้ท่ีย ัง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต รประจ าตัว
ประชาชน บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และ
หากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าทีม่ คี วิ อาร์โค้ด ซึ่งผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการผูม้ ี
อานาจ) ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อแล้ว
▪ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการผูม้ อี านาจ) ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเอง และ
มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มอี านาจ) ที่มา
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
▪ เอกสารที่ส่ ว นราชการออกให้ท่ีย ัง ไม่ ห มดอายุ ข องผู้แ ทนนิ ติบุ ค คล
(กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่เ ข้า ประชุ ม ด้ว ยตนเอง เช่ น บัต รประจ าตัว
ประชาชน บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ บั ต รพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และ
หากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มคี วิ อาร์โค้ด ซึ่งผู้รบั มอบฉันทะลงลายมือชื่อ
แล้ว
▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.
หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
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4. กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นนิตบิ ุคคล

5.กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั ตามรายชื่อทีป่ รากฏในเอกสารแนบ
11

▪ สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ
และผู้ ร ับ มอบฉั น ทะ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บั ต รประจ าตัว
ข้า ราชการ บัต รพนั ก งานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หรือ หนั ง สือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถู ก ต้ อ งแล้ ว และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล ให้ ย่ื น หลั ก ฐาน
ประกอบด้วย
▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มคี วิ อาร์โค้ด ซึ่งผู้รบั มอบฉันทะลงลายมือชื่อ
แล้ว
▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.
หรือแบบ ข.) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ
ผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รบั มอบ
ฉันทะ
▪ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการผูม้ อี านาจ) ทีม่ อบฉันทะ และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ) ที่มอบฉันทะมี
อานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
▪ สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็ นผู้มอบฉันทะ และของผู้รบั มอบฉันทะ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ บัตรพนักงาน
รัฐ วิส าหกิ จ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หรือ หนั ง สือ เดิน ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ) ซึง่ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการ
เปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าทีม่ คี วิ อาร์โค้ด
▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก.
หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคน
หนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
▪ กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา :
- สาเนาเอกสารที่ส่ว นราชการออกให้ท่ยี งั ไม่ หมดอายุ ของผู้มอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี
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6. กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้

เป็ นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
▪ กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
- สาเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคล (ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ) ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ) ที่มอบ
ฉันทะ และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการผูม้ ี
อานาจ) ทีม่ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ อื
หุน้
- สาเนาเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ทย่ี งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลที่เป็ น ผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ บัต รพนั ก งานรัฐ วิสาหกิจ
ใบอนุ ญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว และหากมีการเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
▪ หนังสือเชิญประชุมหน้าที่มคี วิ อาร์โค้ด ซึ่งผู้รบั มอบฉันทะลงลายมือชื่อ
แล้ว
▪ หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค.)
ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
▪ เอกสารของ Custodian เช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
▪ หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian
เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
▪ หนังสือยืนยันหรือสาเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ :
1. เอกสารที่เป็ นสาเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง
2. หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท โดยบริษัทได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากร
แสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
3. เอกสารที่จดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบั บลิค และหากเอกสารดังกล่าวเป็ นสาเนา
จะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
4. เอกสารใดมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
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2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุมไม่น้อยกว่า 2.00 ชัวโมง
่
คือตัง้ แต่เวลา 12.00
น. เป็ นต้นไป ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155
ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แสดงสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ และผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถศึกษาวิธลี งทะเบียนได้จากแนวปฏิบตั กิ ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิง่ ที่
ส่งมาด้วย 15
3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
ข. ในกรณีมอบฉันทะ
1) ผู้รับ มอบฉัน ทะจะต้อ งออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ผู้ม อบฉัน ทะระบุไว้ใ นหนัง สื อ มอบฉัน ทะเท่ านั้น การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
มอบฉัน ทะ รวมถึ ง กรณี ท่ี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข้อ เท็ จ จริง ประการใด ผู้รับ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3.2 วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระฝ่ ายจัดการทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงรายละเอียดวิธกี ารลงคะแนนให้ท่ีประชุม
ทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ดาเนินการแทน จะชี แ้ จงรายละเอียดวิธีการ
ลงคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตัง้ ให้ดาเนินการแทน จะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง
 กรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือชื่อกากับไว้ และยกมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็ นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือ
หุน้ ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ตอ้ งยกมือ โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
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ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3.3 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
▪ กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุม
▪ กรณีอ่นื ๆ ซึง่ มีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของทีป่ ระชุมจะเป็ นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้
และประธานทีป่ ระชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออกนอกทีป่ ระชุมชัวคราวก็
่
ได้ เว้นแต่
เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถอื ว่ามีส่วน
ได้เสียในเรื่องดังกล่าว
3.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนนเสียงจะกระทาทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบ
ทุกวาระ
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