
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 
วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดข้ึนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และเพ่ือใหก้ารประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัจึงเห็นควรก าหนดใหมี้
การตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือ
ปฏิบติัต่อไป  บริษทัจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการยืน่แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัจะพิจารณาความเหมาะสม 

1. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี
หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
2.1  หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉันทะ 
2.2  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.3    แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 

นิตบุิคคล 
1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1
1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้แทนนิติบุคคล

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม
2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น (ไม่เกิน 90 วนั) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ให้

เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
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3.1 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
3.2 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย  และให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2. วธีิการมอบฉันทะ
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ประสงคจ์ะใชห้นังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.pdgth.com

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี

1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก.  แบบ ข. หรือ แบบ 
ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั
คนใดคนหน่ึง เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้ งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุม

4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะทางไปรษณียใ์ห้มาถึงบริษทัล่วงหนา้ 1 วนัท าการ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสาร
ใหท้นัก่อนเร่ิมการประชุม

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน
ท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00น.
เป็นตน้ไปในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษทั เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย
อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีแนบมาน้ี

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉนัทะ
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บมอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทนไดต้ามสมควร 

3. การแจง้ผลคะแนนเสียง จะน าคะแนนเสียงเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง น าไปหักออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชุม
2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดงักล่าว
2.1   หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด
2.2   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้น และ

ประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

          ท่านผูถื้อหุ้นสามารถยืนยนัจ านวนหลักทรัพย(์หุ้น)ท่ีถืออยู่ได้ท่ี บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

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

  หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อไดท่ี้ฝ่ายนายทะเบียนหลกัทรัพย:์ 
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