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เอกสารหรื อหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม สี ิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนน
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้อพึงปฎิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริ ษทั จดทะเบี ยนถือเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิทีดี ซึ งจะเป็ นการสร้างความ
เชือมัน ให้เกิดขึนแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย และเพือให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไป
ด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึ งเห็ นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมเพือให้ผูถ้ ือหุ ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป บริ ษทั
จึงขอสงวนสิ ทธิทีจะผ่อนผันการยืน แสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้า
ร่ วมประชุมแต่ละรายตามทีบริ ษทั จะพิจารณาความเหมาะสม
1) ผู้ถือหุ้นทีเ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ทีมาประชุมด้วยตนเอง
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ งทีส่งมาด้วย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน
(ข) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการหรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(กรณี ชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณี มอบฉันทะ
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ งทีส่งมาด้วย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน
(ข) หนังสื อมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 7) ซึงกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการหรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(กรณี ชาวต่างประเทศ) ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
(ง) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการหรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดินทาง ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ (กรณี ชาวต่างประเทศ)
2) นิตบิ ุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย
2.1 กรณี ผมู ้ ีอาํ นาจกระทําแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ งทีส่งมาด้วย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์)
ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ าประชุมมีอาํ นาจกระทําแทน
นิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่าง
ประเทศ) ของผูม้ ีอาํ นาจกระทําแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
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2.2 กรณี มอบฉันทะ
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ งทีส่งมาด้วย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน
(ข) หนังสื อมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 7) ซึงกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะ
(ค) สําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์)
ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงลงลายมือชือ
ในหนังสื อมอบฉันทะ มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี
ชาวต่างประเทศ) ของผูแ้ ทนนิติบุคคลทีลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผูแ้ ทนนิติบุคคล
(จ) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อ เดินทาง (กรณี ชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
3) นิตบิ ุคคลทีจ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ งทีส่งมาด้วย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน หนังสื อมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมา
ด้วย 7) ซึงกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลทีออกออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนันตังอยู่ ซึงรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึงลงลายมือชือในหนังสื อ
มอบฉันทะ มีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้
(ค) เอกสารทีไม่ได้มีตน้ ฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผแู ้ ทนนิติบุคคลนัน
ลงลายมือชือรับรองความถูกต้องของคําแปล
(ง) สําเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูแ้ ทนนิติบุคคลทีลงลายมือชือในหนังสื อมอบฉันทะ
ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
(จ) บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อหนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะ
(กรณี ชาวต่างประเทศ)
4) ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้ฝากและดูแลหุ้น
(ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล
(ข) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน เป็ นผูด้ าํ เนินการลงลายมือชือในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(ค) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งลายมือชือในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
กรณี การมอบฉันทะ
ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมในครังนีได้ และมอบฉันทะให้บุคคลอืน หรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั บุคคล
ใดบุ คคลหนึ ง เพือเข้าร่ วมประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ขอให้ผูร้ ั บมอบฉันทะ ส่ งหนังสื อมอบฉันทะและ
หลักฐานต่าง ๆ กลับมาทีบริ ษทั ตามจ่าหน้าซองทีแนบมาด้วยนี เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ หรื อก่อนเริ มเวลา
ประชุมอย่างน้อย 1 ชัว โมง เพือให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทนั ก่อนเริ มการประชุม
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ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง
ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน
1. ประธานของทีประชุมขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะทีประสงค์จะออกเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาํ เครื องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ในบัตรลงคะแนนเสี ยง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีนาํ บัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ไปตรวจนับคะแนนเสี ยง และประกาศผลคะแนนให้ทีประชุมทราบ
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยง หรื อไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้เจ้าหน้าที จะถือ
ว่าเห็นด้วยตามทีประธานเสนอต่อทีประชุม และเจ้าหน้าทีบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบหลัง

เสร็ จสิ นการประชุมแล้ว
กติกาการนับคะแนนเสียง
1. ให้นบั หนึงหุน้ เป็ นหนึงเสี ยง และให้ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็ นมติ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอืน
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสี ยงชีขาดอีกเสี ยงหนึงต่างหากจากในฐานเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
2. บริ ษทั ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสี ยง
3. การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในทีประชุม เฉพาะทีออก
เสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง แล้วนําไปหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม (มา
ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) ซึงบริ ษทั ได้ทาํ การบันทึกคะแนนเสี ยงไว้ล่วงหน้าแล้ว
4. หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมประสงค์จ ะออกจากห้องประชุ มโดยออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติ ดต่อ
เจ้าหน้าที เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยในแต่ละวาระ
จะใช้จาํ นวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด
ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถยืนยันจํานวนหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีถืออยูไ่ ด้ที บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) ซึงทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของท่าน ไปยัง
บริษัท ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานฑูตจีน)
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุ งเทพฯ 10400
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติมติดต่อได้ทีฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์:
ชือเจ้าหน้าที: คุณอรทัย พุทธบุตรทินกุล โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th
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