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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 
 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทีด่ีซึง่จะเป็น
การสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกับทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้บริษัทฯ จงึขอสงวนสทิธิที่
จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่
บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(1) กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง : บตัรประจ าตวัของผู้ถือหุ้น บบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ 
หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

(2) กรณีมอบฉนัทะ : หนงัสอืมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง บกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 
(1) กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  หนงัสอืเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(2) กรณีมอบฉนัทะ  : หนงัสอืมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  และบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง บกรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรอง
ความถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนติิบคุคลนัน้ที่ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง บกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของบคุคลผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง บกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
(1) ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่รับรองความถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลนัน้ ที่ได้ลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง บกรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง บกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมกีาร

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
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วิธีการมอบฉันทะ 
 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 1 แบบ 

คือ     แบบ ข.    ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ  ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะโดยด าเนินการดงันี  ้
                1.    เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นหรือแบบอื่นเพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ 

  2.   มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือ เลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ ที่ไมม่ี   
สว่นได้เสยี ในวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ บรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย  8) 

3. อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มา 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

4. กรณีที่มีผู้มอบฉนัทะหลายรายให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียว ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถสง่ส าเนามาให้ 
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจสอบข้อมลูจ านวนหุ้น เป็นการลว่งหน้าประมาณ 1 วนั โดยสามารถสง่ทางโทรสารมาที่ 
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  โทรสาร 0-2581-5397  หรือ 0-2581-4502 

5. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี 
ประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. ของวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2561 เป็นต้นไป 

อนึง่ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนน 
เสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนทีต่น
ถืออยู ่ เว้นแตเ่ป็นคสัโตเดยีน บCustodian) ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค เทา่นัน้  
 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
 

                 1.  การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง โดยอนญุาตให้แบง่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ไมเ่ห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง 
                 2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง 
เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

3. ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ตา่งจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม  
ข้อก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
                  4. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดมีสว่นได้สว่นเสยีเป็นพิเศษในเร่ืองหนึง่เร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสยีง  
เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 5.  การออกเสยีงลงคะแนนกระท าได้โดยการใช้บตัรลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ 
ด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะทีไ่ด้รับมอบฉนัทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในห้องประชมุเทา่นัน้ โดย 
   -   ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

        -   ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสยีง  “ไมเ่ห็นด้วย“ หรือ “งดออกเสยีง”  ขอให้ผู้   
            ถือ หุ้นยกมือและออกเสยีงลงมติในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน เมือ่เรียบร้อยแล้ว  
            ให้สง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะน าคะแนนเสยีงที่  “ไมเ่ห็นด้วย“  
            และ  “งดออกเสยีง “ ดงักลา่วไป หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ จ านวนเสยีงสว่นท่ีเหลอื 
            จะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนัน้ๆ  หากคะแนนเสยีงสว่นใหญ่เห็นด้วยและ 
            เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท  ในเร่ืองคะแนนเสยีง ให้ถือวา่ที่ประชมุ “เห็นด้วย” หรือ อนมุตัิ ในวาระนัน้ ๆ  
        -  หากในวาระใดมีผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยี และไมม่ีสทิธิ ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ บริษัทฯ จะหกั 
           คะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 
        -  วาระแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นจะลงคะแนนเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบคุคล 
            คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี 


