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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุม 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏบิติัส าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏบิติัท่ีดีซ่ึงจะ

เป็นการสรา้งความเช่ือมัน่ใหเ้กดิขึ้ นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการ

ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อใหบ้ริษัทฯ จึงขอ

สงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

แต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาตไิทย 

(1)   กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง : บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ 

หรือบตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ) 

(2)  กรณีมอบฉนัทะ : หนังสือมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(1)  กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  หนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(2) กรณีมอบฉนัทะ  : หนังสือมอบฉนัทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  และบตัรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

          (1)   ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และรบัรอง 

                 ความถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลน้ันท่ีไดล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะ 

(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลผูม้ีอ านาจท่ีไดล้งนามใน  

       หนังสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ  

       ฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

            (1)  ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ซ่ึงรบัรองความถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลน้ัน ท่ีไดล้ง 

                   นามในหนังสือมอบฉนัทะ 

             (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจท่ีไดล้งนามใน 

                   หนังสือมอบฉนัทะ พรอ้มบตัรประจ าตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ 

                   ฉนัทะ 

ในกรณีของส าเนาเอกสาร จะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึ้ นในต่างประเทศควรมี

การรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

วิธีการมอบฉนัทะ 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ไดก้ าหนดไวจ้ านวน 1 

แบบ คือ     แบบ ข.    ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ   ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั ผูถื้อ

หุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะโดยด าเนินการดงัน้ี 

            1.    เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้หรือแบบอื่นเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน 

 2.   มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือ เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ท่ี

ไม่มี ส่วนไดเ้สีย ในวาระพจิารณาเลือกตั้งกรรมการ (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  8) 
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3. อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ

ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

4. กรณีท่ีมีผูม้อบฉนัทะหลายรายใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียว ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถส่งส าเนามาให ้

                   เจา้หนา้ท่ีของบริษัท เพื่อตรวจสอบขอ้มลูจ านวนหุน้ เป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 วนั โดยสามารถส่งทาง 

                   โทรสารมาท่ี หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ โทรสาร 0-2581-5397  หรือ 0-2581-4502 

5. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี 

                   ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวนัท่ี  3  กรกฎาคม  2563 เป็นตน้ไป 

 

อน่ึง ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน 

เสียงได ้และผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ี

ตนถืออยู ่ เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูล

หุน้ตามหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค เท่าน้ัน  

 

การออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 

              1.  การออกเสียงลงคะแนนใหนั้บหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง โดยอนุญาตใหแ้บ่งเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

              2. ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง 

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไวต่้างจากกรณีปกติ ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม  

ขอ้ก าหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรบัทราบกอ่นการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

              4. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อก

เสียง เร่ืองน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะน้ันออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้ เวน้แต่

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

5. การออกเสียงลงคะแนนกระท าไดโ้ดยการใชบ้ตัรลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดร้บัมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในหอ้งประชุมเท่าน้ัน โดย 

              -   ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

-   ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะรายใดท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียง  “ไม่เห็นดว้ย“ หรือ “งดออกเสียง”  ขอให ้

     ผูถื้อหุน้ยกมือและออกเสียงลงมติในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัจากเจา้หน้าท่ีตอนลงทะเบียน เมือ่เรียบรอ้ยแลว้  

     ใหส่้งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะน าคะแนนเสียงท่ี  “ไม่เห็นดว้ย“        

และ  “งดออกเสียง “ ดงักล่าวไป หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวนเสียงส่วนท่ีเหลือ 

     จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระน้ันๆ  หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยและ 

     เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท  ในเร่ืองคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุม “เห็นดว้ย” หรือ อนุมติั ในวาระน้ัน ๆ   

 -  หากในวาระใดมีผูถื้อหุน้ท่ีมส่ีวนไดเ้สีย และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันๆ บริษัทฯ จะหกั 

     คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด 

 -  วาระแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุน้จะลงคะแนนเลือกบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคล 

     คราวละคน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี 


