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เงือ่นไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
การเข้าร่วมประชุม 

 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว  
ตามเวลาที่กาํหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสยีงสาํหรบัวาระท่ีไดม้ีการพิจารณา
และประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสรจ็สิน้ไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้    
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิ
เขา้รว่มประชมุแตล่ะรายตามที่บรษัิทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 
เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่         
หรอืหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
1.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอาํนาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม  (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 6 
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3.  กรณีผู้ถอืหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ  Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้
ผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผูถื้อหุน้แต่ละรายตามแบบ
ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้าํหนดไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง กาํหนด
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

› แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

› แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่กาํหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

› แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย เป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

 ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี ้
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือกา
เครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง  เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ที่ตนถือ
อยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกวา่จาํนวนที่ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แตเ่ป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึง่
เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า  2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา    
12.00 น . เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่  22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม (CROWNE 
BALLROOM) ชั้น 21 โรงแรม คราวน ์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พารค์ เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

          
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น  
การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ โดยใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้

หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่
สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  
หรือ ระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
 สาํหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้ และมีวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
  
วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะชูมือขึน้ โดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian ที่ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้ 

 
 



 

หนา้ 29 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 

กรณีอืน่ๆ ซึง่มีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย                      
หรือขอ้บังคับนัน้กาํหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนน       
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรือ่งนัน้ 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได ้เวน้
แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทาํไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5 คน รอ้งขอ และที่ประชมุลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเริม่วาระการประชมุ โดยบรษัิทฯ จะนบัคะแนน
เสยีงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 




