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สิ่งที่ส่งมาด้วย�7
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทั
จึงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

 
1) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 
(ง) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)  
 

2) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อ  านาจกระท าแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 (ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
 (ข)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้าประชุมมีอ านาจกระท าแทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง 
ประเทศ) ของผูมี้อ านาจกระท าแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
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2.2   กรณีมอบฉนัทะ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข)   หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 
      และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค)   ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือ    
ในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 
        ชาวต่างประเทศ) ของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย 
        ผูแ้ทนนิติบุคคล 
(จ)   บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือ เดินทาง  (กรณีชาว   
        ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

3) นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย  6) ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลท่ีออกออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่  ซ่ึงรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงลายมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค)  เอกสารท่ีไม่ไดมี้ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้น
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

(ง)  ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ   
ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(จ)  บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ 
(กรณีชาวต่างประเทศ)  

 

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น 
(ก)  เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
(ข) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้  าเนินการลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ค) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
 

กรณีการมอบฉนัทะ 
ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีได ้และมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน  หรือกรรมการอิสระของบริษทับุคคล
ใดบุคคลหน่ึง  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและ
หลกัฐานต่าง ๆ  กลบัมาท่ีบริษทัตามจ่าหนา้ซองท่ีแนบมาดว้ยน้ี เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ หรือก่อนเร่ิมเวลา
ประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนนเสียง 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานของท่ีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี จะถือ
วา่เห็นดว้ยตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชุม และเจา้หนา้ท่ีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลงั
เสร็จส้ินการประชุมแลว้ 
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานเสียงของผูถื้อหุน้ 
2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม (มา
ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ) ซ่ึงบริษทัไดท้ าการบนัทึกคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ท่ี เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ
จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 
 

          ท่านผูถื้อหุน้สามารถยนืยนัจ านวนหลกัทรัพย(์หุน้)ท่ีถืออยูไ่ดท่ี้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  
         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
        ช่ือเจา้หนา้ท่ี:   คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th 
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