
 

 

 
เง่ือนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การเข้าร่วมประชุม 

 กรณีที่มีผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่
ก าหนด  ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะให้งดเว้นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยงัคงเหลืออยู่เท่านัน้    
ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 
เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่         
หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 1.2 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
 

เอกสารแนบล าดบัที่ 8 



 

 

3.  กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนต้องสง่

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

› แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

› แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

› แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย เป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
 1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลอืกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

 2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการ
อิสระ ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 
 3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 
 4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียง
บางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
 



 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา    
12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่  25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้ 7 

โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่
สถานท่ีจดัประชมุในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

          
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป  
 1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 
 2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้การ
ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
หรือ ระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
 ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น  และมีวิธีการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
  
วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
 1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
 2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชูมือขึน้ โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 
 
 
 
 



 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 

กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ  มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย                      
หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน       
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้  เว้น
แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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