
หนา้ที� 1 ในจาํนวน 4 หนา้ 

 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ  
- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนังสือ

เดินทาง หรือเอกสารที+ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานที+ลงทะเบียน  

- กรณีมีการแกไ้ขชื+อ – สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี+ยนแปลงดงักล่าว 
 

2. กรณีมอบฉันทะ  
- ผูถื้อหุน้ที+มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะที+แนบมาพร้อมนี1  ไม่สามารถแบ่งแยก
จาํนวนหุน้เพื+อมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบหลายคนได ้แต่ผูรั้บมอบฉันทะคนหนึ+งอาจรับมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุน้หลายรายได ้ 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที+จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า      
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพื+อให้ผูรั้บมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  

- ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต่้อประธานที+ประชุม และ/หรือผูที้+ไดรั้บมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื+อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ
ขอ้ความที+สําคญั ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 

20 บาท  

 

เอกสารที ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ   

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บัตร
ประจาํตวัขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสือ
เดินทาง หรือเอกสารที+ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง  

 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล  

- นิ ติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานที+มีอาํนาจรับรอง ที+ไดอ้อกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ+ งรับรองความถูกตอ้งโดย
บุคคลผูมี้อาํนาจ ลงลายมือชื+อของนิติบุคคลนั1นๆ ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน 

หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล       
ซึ+ งรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว 

เอกสารหรือหลกัฐานที ผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าประชุม 

เงื อนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม - 2  
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- นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือชื+อ 

พร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรับรอง 
 

เอกสาร (โนตารี+ พับลิค) หรือหน่วยงานซึ+ งมีอํานาจหน้าที+คล้ายคลึงกันตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้าํหนงัสือ
มอบฉันทะฉบบันั1นใหเ้จา้หนา้ที+ผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย  
หรือเจ้าหน้าที+ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ+ ง
สามารถให้การรับรองที+สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั1 นทาํการ
รับรองผูรั้บรองเอกสาร (โนตารี+พบัลิค) อีกชั1นหนึ+ง 

 

 กรณีใชก้ารพิมพ์ลายนิ1วมือแทนการลงลายมือชื+อ ให้พิมพ์ลายนิ1วหัวแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความ
กาํกบัไวว้า่ “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ…………” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพนิ์1ว
มืออนัแท้จริงของผูน้ั1 น และต้องพิมพ์ลายนิ1วมือต่อหน้าพยาน ซึ+ งพยานต้องลงลายมือชื+อรับรอง   
และตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยาน พร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย  

 

 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  
ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ+ งตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบ
ฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คนใดคนหนึ+ งเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนน   

แทนได ้ตามรายชื+อดงัต่อไปนี1   

1. นายศิวะรักษ์  พนิิจารมณ์  อายุ 69  ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที+เสนอในการประชุมครั1 งนี1 ) 
ที+อยู ่เลขที+ 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 

2. นายกาํธร  อุทารวุฒิพงศ์  อายุ  79 ปี กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที+เสนอในการประชุมครั1 งนี1 ) 
ที+อยู ่เลขที+ 420 ซ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : ดร.ริวโซ  นางาโอคะ  อายุ  84  ปี กรรมการตรวจสอบ  
(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที+เสนอในการประชุมครั1 งนี1 ) 
ที+อยู ่4-25-13 มิตซึวาดาอิ วากาบากุ ชิบะ ประเทศญี+ปุ่น 

ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั6งนี6 เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

 

 ผูถื้อหุน้ที�ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ    
ที�ไดจ้ดัทาํขึ*น และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ที�กล่าวขา้งตน้ ไปยงัฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง  
เลขที� 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั*น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  
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เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 พร้อมเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อน
การประชุม อยา่งนอ้ย 1 วนั  
 

 ทั* งนี*  ผูรั้บมอบฉันทะที�ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน / บัตร
ประจําตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผู ้รับมอบฉันทะเพื� อ   
ลงทะเบียน 

 

3. กรณีผู้ ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อื้+น
เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั+งศาลแต่งตั1งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ+งลงนามรับรอง
โดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน    6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิ+มเติมดว้ย 

 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เยาว์ : ให้บิดา – มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง หรือ      มอบฉนัทะใหผู้อื้+นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งสาํเนาทะเบียนบา้น ของผูถื้อ
หุน้ที+เป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ+มเติมดว้ย 

 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษเ์ขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอื้+นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั+ง
ศาลแต่งตั1งให้เป็น ผูอ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษ ์ซึ+ งลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน 
ก่อนวนัประชุม มาแสดงเพิ+มเติมดว้ย 

 

การลงทะเบียน  

 เจา้หนา้ที+บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ+มการประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ชั+วโมง หรือตั1งแต่เวลา  12.00  น.  
เป็นตน้ไป   
 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหุน้ หนึ+งหุน้มีเสียงหนึ+งเสียง ผูถื้อหุ้นหนึ�งราย 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึ� งในสามทางนี* เท่านั*น คือ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้และมติของที+
ประชุมผูถื้อหุน้นั1น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี1  

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ+ งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ1น
อีกเสียงหนึ+ง เป็นเสียงชี1ขาด 

- ในกรณีอื+น ซึ+ งมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณี
ปกติ ก็ให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามที+กาํหนดนั1น โดยประธานในที+ประชุมจะแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ในที+ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
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2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที+ผูรั้บ
มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั1 น เวน้แต่กรณีที+ผูรั้บมอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ+ งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ออกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากนอ้ยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได ้

 

3. ผูถื้อหุ้นที+มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื+องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื+องนั1น และประธาน   
ในที+ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นั1นออกนอกหอ้งประชุมชั+วคราวก็ได ้

  

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มื+อมีผูถื้อหุน้ในที+ประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และที+ประชุมลงมติ
ให้มีการลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในที+ประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั1น 

และแจง้ใหที้+ประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว  
 

วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
 ประธานที+ประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม  
ทีละวาระจากที+ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  
 หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ให้ชูมือขึ1 นเพื+อให้
เจา้หน้าที+นับคะแนนทาํการตรวจนับคะแนน เวน้แต่กรณีที+เป็นการลงคะแนนลบั เจา้หน้าที+นับคะแนนจะให้ผูถื้อ
หุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามคาํแนะนาํที+จะแจง้ในที+ประชุม  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน   

 ประธานที+ประชุมจะแจง้วิธีการนับคะแนนเสียงให้ที+ประชุมทราบก่อนเริ+มวาระการประชุมว่า บริษทัฯ   
จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงที+ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของ       
ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะออกจากจาํนวนหุ้นทั1งหมดของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะที+มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหที้+ประชุมทราบ  
 

 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มเีอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั6น * 


