
หนา้ท่ี 1 ในจ านวน 4 หนา้ 

 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติไทย  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวั 

ขา้ราชการ  
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว  หรือหนงัสือ

เดินทาง  หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน  

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ – สกลุ  ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

2. กรณีมอบฉันทะ  
- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วม

ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้เพ่ือมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบหลายคนได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะคนหน่ึงอาจรับมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุน้หลายรายได ้ 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือใหผู้รั้บมอบฉนัทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานท่ีประชุม และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ
ขอ้ความท่ีส าคญั  ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง  หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 

20 บาท  
 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ   

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัร 
ประจ าตวัขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ  
หนงัสือเดินทาง  หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล  
- นิติบุคคลสัญชาติไทย :  ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์  หรือ

หน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง  ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี  ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดย
บุคคลผูมี้อ  านาจ  ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ  ภาพถ่ายบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทน    
นิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

เอกสารหรือหลกัฐานทีผู้่ถือหุ้นต้องน ามาแสดงในการเข้าประชุม 
เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม - 2  
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- นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว :  ผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือช่ือ 

พร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรอง 
 

 เอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค)  หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ าหนงัสือ
มอบฉนัทะฉบบันั้นใหเ้จา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย  
หรือเจา้หน้าท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึง
สามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการ
รับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 

 

 กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ  ใหพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความ
ก ากบัไวว้่า  “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ…………” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์
น้ิวมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น  และตอ้งพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้พยาน  ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง  
และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยาน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย  

 

 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  
ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนน   แทน
ได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี   

1. นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์  อายุ  67 ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี) 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว  
กรุงเทพมหานคร 

2. นายก าธร  อุทารวุฒิพงศ์  อายุ   77  ปี 

กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี) 
ท่ีอยู ่เลขท่ี 420 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

3. นายริวโซ  นางาโอคะ  อายุ  82  ปี   

กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี) 
4-25-13 มิตสึวาดาอิ วากาบาก ุชิบา 264-0032 ประเทศญ่ีปุ่น 
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 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ    
ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวขา้งตน้  ไปยงัฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง  
เลขท่ี  159/41-44  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา   กรุงเทพมหานคร  10110  พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้
ก่อนการประชุม  อยา่งนอ้ย 1 วนั  
 

 ทั้งน้ี ผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ / หนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพ่ือ   
ลงทะเบียน 

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 
 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ใหบิ้ดา – มารดา  หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรือ
มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งส าเนาทะเบียนบา้น  ของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดง
เพ่ิมเติมดว้ย 

 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ :  ใหผู้อ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งใหเ้ป็น 

ผูอ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษ ์  ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกิน  6 เดือน  ก่อนวนัประชุม มาแสดง
เพ่ิมเติมดว้ย 

 

การลงทะเบียน  

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลา  12.00  น.  
เป็นตน้ไป   
 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้ หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นหน่ึง
ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหน่ึงในสามทางน้ีเท่านั้น คือ “เห็นดว้ย” “ไม่
เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึน
อีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 
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- ในกรณีอ่ืน  ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด  ไวแ้ตกต่างจาก
กรณีปกติ  ก็ใหด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น  โดยประธานในท่ีประชุม
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูรั้บ
มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะเป็นคสัโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ออกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากนอ้ยเพียงใดในแต่ละความเห็นกไ็ด ้

 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานใน
ท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่คราวกไ็ด ้

  

4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติ
ให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น 

และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว  
 

วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม  
ทีละวาระจากท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  
 หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ใหชู้มือข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนท าการตรวจนบัคะแนน  เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั  เจา้หนา้ท่ีนบัคะแนนจะใหผู้ถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามค าแนะน าท่ีจะแจง้ในท่ีประชุม  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน   

 ประธานท่ีประชุมจะแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่า บริษทัฯ จะ
นบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของ       
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ  
 

 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน * 


