
สิงทีส่งมาด้วย 8 

หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้
 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมสิีทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนน 

 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือง ขอ้พึงปฎิบติัสําหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจดทะเบียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัทีดี ซึ งจะเป็นการสร้างความ
เชือมันใหเ้กิดขึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรกาํหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพือให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป  บริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ทีจะผอ่นผนัการยืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

 
1) ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีทีมาประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) 
1.2 กรณีมอบฉนัทะ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข) หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมาดว้ย  7) ซึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(กรณีชาวต่างประเทศ) ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถื้อหุน้ 
(ง) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการหรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบ

ฉนัทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)  
 

2) นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1 กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 (ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย  1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
 (ข)   สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้มเ่กิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูม้าประชุมมีอาํนาจกระทาํแทน
นิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง 
ประเทศ) ของผูมี้อาํนาจกระทาํแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 
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หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้
 

2.2   กรณีมอบฉนัทะ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย  1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน 
(ข)   หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมาดว้ย  7) ซึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะ 
      และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ค)   สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (ออกใหไ้มเ่กิน 90 วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  

ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงลายมือชือ    
ในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ง)   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 
        ชาวต่างประเทศ) ของผูแ้ทนนิติบุคคลทีลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย 
        ผูแ้ทนนิติบุคคล 
(จ)   บตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ หรือหนงัสือ เดินทาง  (กรณีชาว   
        ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

3) นิตบุิคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)   แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิงทีส่งมาดว้ย 1) เพือความสะดวกในการลงทะเบียน หนงัสือมอบฉนัทะ (สิงทีส่งมา

ดว้ย 7) ซึงกรอกขอ้ความครบถว้น  และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข)  สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลทีออกออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิติบุคคลนันตังอยู ่  ซึงรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงลายมือชือในหนงัสือ
มอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค)  เอกสารทีไม่ไดมี้ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนัน
ลงลายมือชือรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

(ง)  สาํเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  ของผูแ้ทนนิติบุคคลทีลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ   
ซึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(จ)  บตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรขา้ราชการ  หรือบตัรรัฐวสิาหกิจ  หรือหนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบฉนัทะ 
(กรณีชาวต่างประเทศ)  

 

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น 
(ก)  เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 
(ข) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ค) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 
 

กรณีการมอบฉนัทะ 
ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในครั งนี ได ้และมอบฉนัทะให้บุคคลอืน  หรือกรรมการอิสระของบริษทับุคคล
ใดบุคคลหนึ ง  เพือเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูรั้บมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและ
หลกัฐานต่าง ๆ  กลบัมาทีบริษทัตามจ่าหนา้ซองทีแนบมาดว้ยนี  เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ หรือก่อนเริมเวลา
ประชุมอยา่งนอ้ย 1 ชัวโมง เพือใหเ้จา้หนา้ทีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ใหท้นัก่อนเริมการประชุม 
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หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้
 

ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกตกิาการนบัคะแนนเสียง 
 

ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานของทีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผูถื้อหุน้เฉพาะทีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเครืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย  

หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ทีนาํบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น
ไปตรวจนบัคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนใหที้ประชุมทราบ 

3. ผูถื้อหุน้ทีไม่ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ที จะถือ
วา่เห็นดว้ยตามทีประธานเสนอต่อทีประชุม และเจา้หนา้ทีบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบหลงั
เสร็จสินการประชุมแลว้ 
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 
1. ใหน้บัหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอืน  

ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงชีขาดอีกเสียงหนึงต่างหากจากในฐานเสียงของผูถื้อหุน้ 
2. บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทีประชุม เฉพาะทีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย  และงดออกเสียง  แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม (มา
ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ) ซึงบริษทัไดท้าํการบนัทึกคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ 

4. หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหน้า โปรดติดต่อ
เจา้หนา้ที เวน้แต่ประสงคจ์ะใหถื้อวา่ออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

5. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ
จะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
 
 

          ท่านผูถื้อหุน้สามารถยนืยนัจาํนวนหลกัทรัพย ์(หุน้) ทีถืออยูไ่ดที้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์     
(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) ซึงทาํหนา้ทีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
 

         โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลกัฐานแสดงตนของท่าน ไปยงั 
                     บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) 
                     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน) 
                     93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแพง กรุงเทพฯ 10400 
                  

         หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิมเติมติดต่อไดที้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
        ชือเจา้หนา้ที:   คุณอรทยั พทุธบุตรทินกลุ โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th 
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