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เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธปี ฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
- ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารทีใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานทีลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชือ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดย เข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมนี
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ทีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพือให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ
- ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานทีประชุม และ/หรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย จากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความทีสําคัญ ผูม้ อบฉันทะต้อง
ลงนามกํากับไว้ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ






กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัว
ข้าราชการของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารทีใช้แทนหนังสือเดินทาง
กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
- นิติบคุ คลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีมีอาํ นาจรับรอง ทีได้
ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจ ลงลายมือชือของนิติบุคคลนันๆ ภาพถ่าย
บัตรประจําประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึงรับรอง
ความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้าว : ผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลจะต้องลงลายมือชือ พร้อมประทับตราบริษัท
ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึงมีอาํ นาจ
หน้าทีคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาํ หนังสือ
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มอบฉันทะฉบับนันให้เจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าทีผูไ้ ด้รบั
มอบหมายให้ทาํ การแทนบุคคลดังกล่าว
หรือบุคคลซึงสามารถให้การรับรองทีสมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนันทําการรับรองผูร้ บั รองเอกสาร(โนตารีพับลิค) อีกชันหนึง
กรณีใช้การพิมพ์ลายนิวมือแทนการลงลายมือชือ
ให้พิมพ์ลายนิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้วา่
“ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ายของ...........” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิวมืออันแท้จริงของผูน้ นั
และต้องพิมพ์ลายนิวมือต่อหน้าพยาน ซึงพยานต้องลงลายมือชือรับรอง และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย



ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ถ้าผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ อาจ
เลือกมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึงเป็ นผูอ้ อกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชือดังต่อไปนี
(1) นายปรีชา รัทยานนท์ อายุ 77 ปี ทีอยูเ่ ลขที / หมู่ที ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
(2) นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล อายุ ปี ทีอยู่เลขที ซอยวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้จดั ทําขึน และลงนาม
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีกล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ ายบริการองค์กรพร้อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน



ทังนีผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว
ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง(สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะเพือลงทะเบียน
1. กรณีผู้ถือหุน้ ถึงแก่กรรม : ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ืนเข้าร่วม
ประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสังศาลแต่งตังให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึงลงนามรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจ
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิมเติมด้วย
2. กรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้เยาว์ : ให้บิดา – มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ
มอบฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องสําเนาทะเบียนบ้าน ของผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดง
เพิมเติมด้วย
3. กรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผอู้ นุบาล หรือ ผูพ้ ิทกั ษ์เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสังศาลแต่งตังให้
เป็ นผูอ้ นุบาลหรือผูพ้ ิทกั ษ์ ซึงลงนามรับรองโดยผูม้ อี าํ นาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดง
เพิมเติมด้วย

การลงทะเบียน
เจ้าหน้าทีบริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริมการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมง หรือตังแต่เวลา .00 น.เป็ นต้นไป
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การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ยงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหุ้นหนึงหุน้ มีเสี ยงหนึงเสี ยง และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนัน
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุม ออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชีขาด
- ในกรณี อืน ซึงมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดาํ เนินการให้
เป็ นไปตามทีกําหนดนัน โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในทีประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามทีผูร้ บั มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ผถู้ ือหุน้ นันออกนอกห้องประชุมชัวคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทํา ได้เมื อมี ผู ้ถื อหุ้น ในที ประชุม อย่า งน้อ ย 5 คนร้อ งขอ และที ประชุ มลงมติ ให้มี ก าร
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนน ลับนัน และแจ้งให้ทีประชุมทราบ
ก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานทีประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ทีประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชมู ือขึนเพือให้เจ้าหน้าทีนับคะแนน
ทําการตรวจนับคะแนน เว้นแต่กรณีทีเป็ นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าทีนับคะแนนจะให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนบน
บัตรลงคะแนนตามคําแนะนําทีจะแจ้งในทีประชุม
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ทประชุ
ี มทราบก่อนเริมวาระการประชุม ว่าบริษทั จะนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ออกจากจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที
ประชุมทราบ

