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 เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็น
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้า
ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

(1) เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั

ประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 
2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 

2.2  ภาพถ่าย (ส าเนา) เอกสาร ที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 
  

ข. นิตบุิคคล สถาบัน หรือ คัสโตเดียน (Custodian) 
1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 

1.1 แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 
1.2 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 
2.2 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 
2.3 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
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3. กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) :  
กรุณาแนบหนงัสอืมอบอ านาจให้คสัโตเดียนและแนบหลกัฐานของผู้มอบอ านาจ และของคสัโตเดียน ตาม 

(ข)  2.2 และ 2.3  พร้อมทัง้หนงัสอืยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
 

ค. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้อง
จดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
 

(2) วิธีกำรมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค)  ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ก าหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี  ้
 

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกา
เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวันที่ที่ท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวเพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตำมกฎหมำย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 

3. สง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส านักเลขานุการ
องค์กร อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส ช้ัน 41 เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือสง่มอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเวลาเร่ิมประชุมอย่าง
น้อย 1 ชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและด าเนินการได้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่จะถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียง

รายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน
เพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 

(3) กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

กำรลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลำ 12.00 นำฬิกำ ของวนัประชมุเป็นต้นไป ณ สถานที่ที่
จดัการประชมุตามแผนท่ีที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
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กำรลงทะเบียนภำยหลังจำกที่มีกำรเปิดประชุมไปแล้ว 
เพื่อรักษาสทิธิและอ านวยความสะดวกสงูสดุแกผู่้ ถือหุ้นท่ีตัง้ใจมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นแตอ่าจมาถงึภายหลงัจากทีเ่ร่ิมประชมุไป
แล้วตามเวลาที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ   ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ขอสงวนสทิธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระท่ีได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสยีงเสร็จสิน้ไปแล้ว 
โดยผู้ถอืหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน 
  
(4) กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

4.1 การลงคะแนนเสยีงและเง่ือนไขในการลงคะแนนเสยีง 
การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากบัจ านวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉนัทะ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31) โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง  
 
ก. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายที่เข้าร่วมประชุมทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย”   
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  (เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีภายใต้ “โครงการประเมินคณุภาพการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีของบริษัทจดทะเบียน” โดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) 

ข. กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิ
ตามที่มีการเสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ 

ค. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุแทนและผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนงัสือมอบฉนัทะนัน้  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนส าหรับการนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระโดยถือวา่การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 

ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข  ผู้ รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยก
คะแนนเสยีงแตล่ะวาระได้  สว่นการออกเสยีงลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค จะสามารถแบง่แยก 
  คะแนนเสยีงได้ ซึง่จะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับ   
  ฝากและดแูลหุ้นเทา่นัน้ 

จ. หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
ฉ. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้(ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31) 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแตล่ะวาระไว้ในสิง่ที่สง่มาด้วย 1  
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 7 

เงื่อนไขเพิ่มเติมตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เมื่อวันที่  4 กุมภำพันธ์ 2556 เร่ือง กำรมอบฉันทะ
และกำรออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและกำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหำชน
จ ำกัด 
ช. กรณีการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ ถือวา่เป็นการลงคะแนนออกเสยีงแทนผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ 

ดงันัน้ แม้ตวัผู้ รับมอบฉนัทะรวมทัง้ผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็นกรรมการอิสระจะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระท่ี
จะออกเสยีงลงคะแนน ก็ยงัคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ แทนผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีสว่นได้เสีย
เป็นพิเศษได้ 

 
4.2 วิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ  ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่
ละวาระ โดยจะมีการสอบถามจากที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง   ซึ่งถ้ามีให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ออกเสยีงดงักลา่วกรอกความประสงค์ลงในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากบริษัทฯ เมื่อตอน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และชมูือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บบตัรเพื่อรวบรวมคะแนน
ส าหรับการนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ 

 
4.3 การนบัคะแนนเสยีงและแจ้งผลการนบัคะแนน 

กำรนับคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง 
ก. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ ด าเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเวลาในการปิดการ

ลงคะแนนทกุครัง้ก่อนเร่ิมท าการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระด้วยการหกัคะแนน 

เสยีงที่  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงและแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบในแตล่ะวาระ 

ข. ผู้ ถือหุ้นท่ีได้แสดงความประสงค์ขอลงคะแนนเสยีงลว่งหน้า โดยการมอบบตัรลงคะแนนเสยีงให้กบัเจ้าหน้าที่ ณ 
จุดลงคะแนนเสียงลว่งหน้า  บริษัทฯ จะน าบตัรลงคะแนนนัน้มานบัคะแนนรวมกบัผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนในห้อง
ประชมุ 

ค. ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงทะเบียนแล้ว แตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน ถ้าไมอ่ยูใ่นห้องประชมุ ให้ถือวา่ออกเสยีง “เห็นด้วย” 
เว้นแตผู่้ ถือหุ้นจะแจ้งออกเสยีงเป็นอยา่งอื่น 

ง. เมื่อประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว บตัรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบัคะแนนภายหลงัการประกาศปิดจะถือว่าเป็น
บตัรที ่“เห็นด้วย” เทา่นัน้ 

 
กำรนับคะแนนเสียงตำมหนังสือมอบฉันทะ 

จ. ระเบียบวาระตามหนงัสอืมอบฉนัทะที่ออกเสียงแล้ว จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉนัทะ ไม่ว่าผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะอยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุก็ตาม 

ฉ. ระเบียบวาระตามหนงัสอืมอบฉนัทะใดๆ ที่ไมไ่ด้ออกเสยีง ให้ถือวา่ออกเสยีง “เห็นด้วย” ไมว่า่ผู้ รับมอบฉนัทะจะ
อยูห่รือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุก็ตาม เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะได้แสดงความเห็นเป็นอยา่งอื่น 


