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เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามท่ีกาํหนดดา้นล่างเพ่ือเขา้รว่มการประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 

8.30 น. ของวนัพธุท่ี 29 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 

1 กรณีเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขบัข่ี เป็นตน้ 

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือใบอนญุาตขบั

ขี่ ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บั 

มอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• สาํเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอาํนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พรอ้ม

ประทบัตราสาํคญั (หากมี) 

• สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจาํตวัประชาชน  หนังสือ

เดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

• หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นและลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากม)ี (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

• สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจดัตัง้นิติบุคคลของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งระบชุื่อ 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และรายชื่อและอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญั (หากมี) 

• สาํเนาบัตรประจาํตัวของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจาํตวัประชาชน หนังสือ

เดินทาง หรือใบอนญุาตขบัขี่ ซึ่งลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

• บตัรประจาํตวัฉบับจริงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือ

ใบอนญุาตขบัขี่ เป็นตน้ 

• คาํแปลภาษาองักฤษของเอกสารท่ีมิใช่ภาษาองักฤษซึ่งลงนามรบัรองคาํแปลถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถแต่งตัง้กรรมการอิสระของบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดยรายละเอียด

ของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7 
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วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563  

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน  

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ

นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจง้ชื่อและ

นามสกลุใหท่ี้ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  

2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนโดยวธีิ Against Vote  

3. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหท้าํเคร่ืองหมายในช่อง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไปตรวจนับคะแนนเสียง และ

ประกาศผลคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบ  

4. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ท่ี จะถือว่ามีมติเห็นดว้ย 

ตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชมุเพ่ือใช้

เป็นหลกัฐาน บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของระเบียบ

วาระนัน้ๆ แลว้จะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านัน้  

 

หลักเกณฑก์ารนับคะแนนเสียง  

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผยโดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้เป็นเสียงหน่ึง  

2. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยเสียงดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีปกติ ใหถื้อเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2.2 กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นตาม

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้ะบุไวใ้นแต่ระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมว่ามติใหแ้ต่

ละวาระจะตอ้งไดรบัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเท่าใด 

2.3 ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระประชมุวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนัน้ และประธานอาจจะ

เชิญใหอ้อกนอกท่ีประชมุชั่วคราวก็ได ้แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการใหอ้อกเสียงลงคะแนนได้

โดยไม่มีขอ้หา้ม 

3. หนงัสือมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนน 

3.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.ตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ท่ีสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้

3.2     เจา้หนา้ท่ีจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเ้ฉพาะ (1) ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง (2) ผูร้บัมอบ

ฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผูร้บัมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ใน

กรณีท่ีผู้มอบฉันทะไดร้ะบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุ้ก

ประการตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ไดร้ะบกุารลงคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ  

4. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่

เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะ

ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  
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5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแลว้ ประธานท่ีประชมุหรือผูด้าํเนินการประชมุ จะประกาศผลใหท่ี้ประชมุทราบการ

แจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยในแต่ละระเบียบ

วาระจะใชจ้านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ  

6. หากผูเ้ขา้รว่มประชมุประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชมุโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดตอ่เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่

ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย  
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