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เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
หรื อเอกสารทีใช้ แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานทีลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ ไขชือ – สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดย เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้ อมนี
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ทีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ ในแต่ละวาระของการประชุม ว่าเห็นด้ วย ไม่
เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเพือให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ต่อประธานทีประชุม และ/หรื อผู้ทได้
ี รับมอบหมาย จากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชือให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรือขีดลบข้ อความทีสําคัญ ผู้มอบฉันทะ
ต้ องลงนามกํากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ





กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัว
ข้ าราชการของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
หรื อเอกสารทีใช้ แทนหนังสือเดินทาง
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล
- นิติบคุ คลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานทีมีอาํ นาจรับรอง ทีได้
ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึงรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจ ลงลายมือชือของนิติบคุ คลนันๆ
ภาพถ่ายบัตรประจําประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนนิติ
บุคคล ซึงรับรองความถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว : ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลจะต้ องลงลายมือชือ พร้ อมประทับตราบริษัท
ในหนังสือมอบฉันทะด้ วยตนเองต่อหน้ าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรื อหน่วยงานซึงมีอํานาจ
หน้ าทีคล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ วให้ นํา
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หนังสือมอบฉันทะฉบับนันให้ เจ้ าหน้ าทีผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรื อเจ้ าหน้ าทีผู้
ได้ รับมอบหมายให้ ทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลซึงสามารถให้ การรับรองทีสมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนันทําการรับรองผู้รับรองเอกสาร(โนตารี พับลิค) อีกชันหนึง



กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิวมือแทนการลงลายมือชือ ให้ พิมพ์ลายนิวหัวแม่มือซ้ ายและเขียนข้ อความกํากับไว้ วา่
“ลายพิมพ์หวั แม่มือซ้ ายของ...........” และต้ องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิวมืออันแท้ จริ งของผู้นนั
และต้ องพิมพ์ลายนิวมือต่อหน้ าพยาน ซึงพยานต้ องลงลายมือชือรับรอง และต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการของพยาน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแนบไปพร้ อมกันด้ วย



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจ
เลือกมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็ นผู้รับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบ
ฉันทะให้ กรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึงเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชือดังต่อไปนี
(1) นายปรีชา รัทยานนท์ อายุ 76 ปี ทีอยูเ่ ลขที
/
หมูท่ ี ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
(2) นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล อายุ 3 ปี ทีอยูเ่ ลขที
ซอยวชิรธรรมสาธิต
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้ จดั ทําขึน และลงนาม
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ทีกล่าวข้ างต้ น ไปยังฝ่ ายบริการองค์กรพร้ อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม อย่างน้ อย 3 วัน



ทังนีผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ/หนังสือเดินทาง(สําหรับชาวต่ างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพือลงทะเบียน
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นถึงแก่ กรรม : ให้ ผ้ จู ดั การมรดกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ ผ้ อู นเข้
ื าร่วม
ประชุมแทน โดยจะต้ องมีเอกสารคําสังศาลแต่งตังให้ เป็ นผู้จดั การมรดก ซึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิมเติมด้ วย
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้ บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุมแทน โดยจะต้ องสําเนาทะเบียนบ้ าน ของผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้เยาว์มา
แสดงเพิมเติมด้ วย
3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ : ให้ ผ้ อู นุบาล หรือ ผู้พทิ กั ษ์ เข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ ผ้ อู นเข้
ื าร่วมประชุมแทน โดยจะต้ องมีเอกสารคําสังศาลแต่งตัง
ให้ เป็ นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกั ษ์ ซึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มา
แสดงเพิมเติมด้ วย
การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าทีบริ ษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง หรือตังแต่เวลา . 0 น.เป็ นต้ นไป

สิงทีส่ งมาด้ วย

หน้ าที 3/3

การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หุ้นหนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนัน
ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
- ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุม ออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชีขาด
- ในกรณีอืน ซึงมีกฎหมาย และหรือข้ อบังคับบริษัทฯ กําหนด ไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการให้
เป็ นไปตามทีกําหนดนัน โดยประธานในทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนน ตามทีผู้รับมอบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน
3. ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกห้ องประชุมชัวคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้ เมือมีผ้ ถู ื อหุ้นในทีประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้ มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนน ลับนัน และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ
ก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานทีประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระ
จากทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชูมือขึนเพือให้ เจ้ าหน้ าทีนับ
คะแนนทําการตรวจนับคะแนน เว้ นแต่กรณีทีเป็ นการลงคะแนนลับ เจ้ าหน้ าทีนับคะแนนจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคําแนะนําทีจะแจ้ งในทีประชุม
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานทีประชุมจะแจ้ งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ทีประชุมทราบก่อนเริ มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะออกจากจํานวนหุ้นทังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และจะแจ้ งผลการนับ
คะแนนให้ ทีประชุมทราบ

