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เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ 
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้ร ับมอบฉันทะทุกท่านโปรดน าหนังสือนัดประชุมพร้อมกบัแบบฟอร์ม ลงทะเบียนท่ีมี 
Barcode หนังสอืมอบฉันทะ และหลกัฐานซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้มาเพื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  
2564 

1. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ เอกสารหรือหลกัฐาน 

กรณีเข้าประชมุด้วยตนเอง 

1. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่คีวิอารโ์คด้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อแลว้ 
▪ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
หากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่คีวิอาร์โคด้ ซึ่งผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้ี
อ านาจ) ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง ลงลายมอืชื่อแลว้ 

▪ ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดอืน 
โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง และ
มขีอ้ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มอี านาจ) ที่มา
ประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

▪ เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง  เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ
หากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

กรณีแต่งตัง้ผู้รบัมอบฉันทะ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าที่มคีวิอาร์โค้ด ซึ่งผู้รบัมอบฉันทะลงลายมือชื่อ
แลว้ 

▪ หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีส่่งมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม (แบบ ก. 
หรอืแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้
มอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
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▪ ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ
และผู้ร ับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว
ข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขบัขี่ หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกต้องแล้ว  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

4. กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าที่มคีวิอาร์โค้ด ซึ่งผู้รบัมอบฉันทะลงลายมือชื่อ
แลว้ 

▪ หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีส่่งมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม (แบบ ก. 
หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อของ 
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบ
ฉนัทะ 

▪ ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดอืน 
โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจ) ทีม่อบฉันทะ และมขีอ้ความ
แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

▪ ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และของผู้รบัมอบฉันทะ 
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ และหากมกีาร
เปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

5. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษิทัตามรายชื่อทีป่รากฏในเอกสารแนบ 
11 
 
 

 
 

▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าทีม่คีวิอารโ์คด้ 
▪ หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีส่่งมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม (แบบ ก. 
หรอืแบบ ข.) ซึ่งเลอืกมอบฉันทะให้ กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคน
หนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บรษิัทระบุไวใ้น
หนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืกเพยีงคนเดยีว และไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ 

▪  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา :   
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มอบ

ฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัร
พนักงานรฐัวสิาหกิจ ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณี
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เป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งได้ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

▪ กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคล :  
- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรบัรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มอบ
ฉันทะ และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้ี
อ านาจ) ทีม่อบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่งเป็นผูถ้อื
หุน้ 

- ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ใบอนุญาตขบัขี ่หรอื หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ซึ่งได้ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้ว และหากมกีารเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

6. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

▪ หนังสอืเชญิประชุมหน้าที่มคีวิอาร์โค้ด ซึ่งผู้รบัมอบฉันทะลงลายมือชื่อ
แลว้ 

▪ หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม (แบบ ค.) 
ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

▪ เอกสารของ Custodian เช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
▪ หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian 
เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

▪ หนังสอืยนืยนัหรอืส าเนาใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 
 

หมายเหต ุ: 

1.  เอกสารที่เป็นส าเนาทกุฉบบัตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.  หนงัสือมอบฉนัทะทกุฉบบั จะตอ้งติดอากรแสตมป์ ฉบบัละ 20 บาท โดยบรษิัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากร

แสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จดุรบัลงทะเบียนก่อนเขา้ประชมุ 

3. เอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ตอ้งมีการรบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิค และหากเอกสารดงักล่าวเป็นส าเนา  

จะตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั 

4. เอกสารใดมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปลดว้ย 
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2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า 2.00 ชัว่โมง คอืตัง้แต่เวลา 12.00 
น. เป็นต้นไป ในวนัพฤหสับดทีี่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องพมิานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  เลขที่ 155 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่แสดงสถานที่จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ และผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-
AGM) โดยผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาวธิลีงทะเบยีนไดจ้ากแนวปฏบิตักิารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามสิง่ที่
ส่งมาดว้ย 15  

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
3.1 หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง

การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

ข. ในกรณีมอบฉนัทะ 

1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ

ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 
 

3.2 วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระฝ่ายจดัการทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ี่ประชุม
ทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 
  ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตั้งให้ด  าเนินการแทน จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการ

ลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

  ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมแต่งตัง้ใหด้  าเนินการแทน จะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองด

ออกเสียง  

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนนใน

บัตรลงคะแนนเสียง พรอ้มลงลายมือชื่อก ากับไว ้และยกมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
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ความเห็นไดเ้พียงอยา่งใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให ้

แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
 

3.3 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
▪ กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
▪ กรณีอื่น ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกตมิตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรบัทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ 

และประธานทีป่ระชุมอาจจะเชญิใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด้ เวน้แต่
เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อตนเองไดโ้ดยไม่ถอืว่ามส่ีวน
ไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าว 

3.4 การนับคะแนนเสยีงและแจง้การนับคะแนนเสยีงจะกระท าทนัทแีละประธานแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ
ทุกวาระ 

 

 


