
หนา้ที� 1 ในจาํนวน 4 หนา้ 

 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา  สญัชาติไทย  โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือบตัรประจาํตวั 

ขา้ราชการ  
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว  หรือหนงัสือ

เดินทาง  หรือเอกสารที*ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานที*ลงทะเบียน  
- กรณีมีการแกไ้ขชื*อ – สกลุ  ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี*ยนแปลงดงักล่าว 
 

2. กรณีมอบฉันทะ  
- ผูถื้อหุน้ที*มอบฉนัทะ  จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วม

ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะที*แนบมาพร้อมนี0  ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้เพื*อมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบหลายคนได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะคนหนึ*งอาจรับมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุน้หลายรายได ้ 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที*จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื*อใหผู้รั้บมอบฉนัทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

- ใหผู้รั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานที*ประชุม และ/หรือผูที้*ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื*อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ
ขอ้ความที*สาํคญั  ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง  หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 

20 บาท  
 

เอกสารที ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ   

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร 
ประจาํตวัขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ  
หนงัสือเดินทาง  หรือเอกสารที*ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล  
- นิติบุคคลสัญชาติไทย :  สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์  หรือ

หน่วยงานที*มีอาํนาจรับรอง  ที*ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี  ซึ* งรับรองความถูกตอ้งโดย
บุคคลผูมี้อาํนาจ  ลงลายมือชื*อของนิติบุคคลนั0นๆ  ภาพถ่ายบตัรประจาํตวั
ประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทน    
นิติบุคคล ซึ* งรับรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

เอกสารหรือหลกัฐานที ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าประชุม 

เงื อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม - 2  
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- นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว :  ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือชื*อ 
พร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรอง 

 

 เอกสาร (โนตารี*พบัลิค)  หรือหน่วยงานซึ* งมีอาํนาจหนา้ที*คลา้ยคลึงกนัตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้าํหนงัสือ
มอบฉนัทะฉบบันั0นใหเ้จา้หนา้ที*ผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย  
หรือเจา้หน้าที*ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ทาํการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซึ* ง
สามารถให้การรับรองที*สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั0นทาํการ
รับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตารี*พบัลิค) อีกชั0นหนึ*ง 

 

• กรณีใชก้ารพิมพล์ายนิ0วมือแทนการลงลายมือชื*อ  ใหพิ้มพล์ายนิ0วหวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความ
กาํกบัไวว้่า  “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ…………” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์
นิ0วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั0น  และตอ้งพิมพล์ายนิ0วมือต่อหนา้พยาน  ซึ* งพยานตอ้งลงลายมือชื*อรับรอง  
และตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยาน พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย  
 

• ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  
ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ* งตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัฯ คนใดคนหนึ*งเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนน   แทน
ได ้ตามรายชื*อดงัต่อไปนี0   

1. นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์  อายุ  68 ปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที*เสนอในการประชุมครั0 งนี0 ) 
ที*อยู่ เลขที* 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว  
กรุงเทพมหานคร 

2. นายกาํธร  อุทารวุฒิพงศ์  อายุ   78  ปี 

กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที*เสนอในการประชุมครั0 งนี0 ) 
ที*อยู ่เลขที* 420 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

3. ดร.ริวโซ  นางาโอคะ  อายุ  83  ปี   

กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที*เสนอในการประชุมครั0 งนี0 ) 
4-25-13 มิตสึวาดาอิ วากาบาก ุชิบา 264-0032 ประเทศญี*ปุ่น 
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• ผูถื้อหุน้ที�ประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ    
ที�ไดจ้ดัทาํขึ*น และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑที์�กล่าวขา้งตน้  ไปยงัฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง  
เลขที�  159/41-44  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั*น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา   กรุงเทพมหานคร  10110  พร้อมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้
ก่อนการประชุม  อยา่งนอ้ย 1 วนั  
 

• ทั*งนี*  ผูรั้บมอบฉันทะที�ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน / บตัร
ประจาํตวัขา้ราชการ / หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะเพื�อ   
ลงทะเบียน 

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้*นเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั*งศาลแต่งตั0งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ* งลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายุไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิ*มเติมดว้ย 

 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ใหบิ้ดา – มารดา  หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรือ
มอบฉนัทะใหผู้อื้*นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งสาํเนาทะเบียนบา้น  ของผูถื้อหุน้ที*เป็นผูเ้ยาวม์าแสดง
เพิ*มเติมดว้ย 

 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ :  ใหผู้อ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อื้*นเขา้ร่วมประชุมแทน  โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั*งศาลแต่งตั0งใหเ้ป็น 
ผูอ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษ ์  ซึ* งลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายุไม่เกิน  6 เดือน  ก่อนวนัประชุม มาแสดง
เพิ*มเติมดว้ย 

 

การลงทะเบียน  
 เจา้หนา้ที*บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ*มการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั*วโมง หรือตั0งแต่เวลา  12.00  น.  
เป็นตน้ไป   
 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้ หนึ*งหุน้มีเสียงหนึ*งเสียง ผูถื้อหุ้นหนึ�ง
ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึ� งในสามทางนี* เท่านั*น คือ “เห็นดว้ย” “ไม่

เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้และมติของที*
ประชุมผูถื้อหุน้นั0น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี0  

- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ* งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที*ประชุมออกเสียงเพิ*มขึ0น
อีกเสียงหนึ*ง เป็นเสียงชี0ขาด 
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- ในกรณีอื*น  ซึ* งมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด  ไวแ้ตกต่างจาก
กรณีปกติ  ก็ใหด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามที*กาํหนดนั0น  โดยประธานในที*ประชุม
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที*ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ  ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที*ผูรั้บ
มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั0น เวน้แต่กรณีที*ผูรั้บมอบฉันทะเป็นคสัโตเดียน 
(Custodian) ซึ* งใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ออกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากนอ้ยเพียงใดในแต่ละความเห็นกไ็ด ้

 

3. ผูถื้อหุน้ที*มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื*องใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเรื*องนั0น และประธานใน
ที*ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั0นออกนอกหอ้งประชุมชั*วคราวกไ็ด ้

  

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื*อมีผูถื้อหุน้ในที*ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอ และที*ประชุมลงมติ
ให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในที*ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั0น 
และแจง้ใหที้*ประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว  

 

วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานที*ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม  
ทีละวาระจากที*ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  
 หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ใหชู้มือขึ0นเพื*อให้
เจา้หนา้ที*นบัคะแนนทาํการตรวจนบัคะแนน  เวน้แต่กรณีที*เป็นการลงคะแนนลบั  เจา้หนา้ที*นบัคะแนนจะใหผู้ถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามคาํแนะนาํที*จะแจง้ในที*ประชุม  
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน   
 ประธานที*ประชุมจะแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงใหที้*ประชุมทราบก่อนเริ*มวาระการประชุมว่า บริษทัฯ จะ
นบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงที*ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของ       
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากจาํนวนหุ้นทั0งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที*มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหที้*ประชุมทราบ  
 

 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั:น * 


