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เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุน้ หรือผู้แทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฎิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเพื่อให้การประชุมผู้ถืหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม 

 
1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาว

ต่างประเทศ) ของผู้ถือหุน้ 
1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) หนังสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย  4) ซ่ึงกรอกข้อความครบถ้วน  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ 

ผู้รับมอบฉันทะ 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาว

ต่างประเทศ) ของผู้ถือหุน้ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น 
(ง) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจกระท าแทนนติิบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 (ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงทีส่่งมาด้วย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
 (ข)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (ออกให้ไมเ่กิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์)  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้มาประชุมมีอ านาจกระท าแทน
นิติบคุคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) บัตรประจ าตัว  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวตา่ง ประเทศ) 
ของผู้มีอ านาจกระท าแทนนิตบิคุคลซ่ึงเปน็ผู้ถือหุน้ 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 
 

2.2   กรณีมอบฉันทะ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงทีส่่งมาด้วย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข)   หนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาด้วย  4) ซ่ึงกรอกข้อความครบถ้วน  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ 
      และผู้รับมอบฉันทะ 
(ค)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (ออกให้ไมเ่กิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์)  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซ่ึงลงลายมือช่ือ    
ในหนงัสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคลซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น 

(ง)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ  หรือหนังสือเดินทาง (กรณี 
        ชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือในหนังสอืมอบฉันทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย 
        ผู้แทนนิติบคุคล 
(จ)   บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ เดินทาง  (กรณีชาว   
        ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หนังสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย  4) ซ่ึงกรอกข้อความครบถ้วน  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข)  ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิตบิุคคลที่ออกออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิุคคลนั้นตั้งอยู่   ซ่ึงรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล  และมีข้อความแสดงใหเ้หน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนังสือ
มอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค)  เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบบัภาษาอังกฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค าแปล 

(ง)  ส าเนาหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผู้แทนนิตบิุคคลที่ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ   
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(จ)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบตัรข้าราชการ  หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาว  
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 

 

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุน้ 
(ก)  เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุคล 
(ข) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผูด้ าเนนิการลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะได้รบัอนุญาตประกอบธุรกจิคัสโตเดียน 

 
 

กรณีการมอบฉันทะ 
ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  หรือกรรมการอิสระของบริษัทบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและ
หลักฐานต่าง ๆ  กลับมาที่บริษัทตามจ่าหน้าซองที่แนบมาด้วยนี้ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการ หรือก่อนเริ่มเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทันก่อนเริ่มการประชุม 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนับคะแนนเสียง 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานของที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย  

หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่น าบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ จะถือ
ว่าเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม 
 

กติกาการนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผู้ถือหุ้น 
2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง 
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ในที่ประชุม เฉพาะที่ออก

เสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วน าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้
ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว 

4. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 

5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่
ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 


