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ส่ิงท่ีสงมาดวย 9 
 

 
 

1.  การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ สถานท่ีประชุมท่ีกําหนดในหนังสือเชิญ 

ประชุม และจะดําเนินการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนผูถือหุนและ/ 

หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาดวย  

2.  เอกสารท่ีผูเขารวมประชมุจะต องแสดงกอนเขารวมประชุม 

 บุคคลธ รรมดา  

1. กรณีผ ูถือห ุนเขารวมประชุมดวยตนเองใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอาย ุ เชน บัตรประจำตัว 
ประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ หรือหน ังสือเดนิทาง 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเขาประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ

ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

2.2 สําเนาของเอกสารสวนราชการออกใหผูถือหุนตามข อ 1. และผูถือหุนในฐานะผูมอบฉันทะไดลงลายมือช่ือ 

รับรองสําเนาถูกตอง 

2.3 แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะเชนเดยีวกับขอ 1.  

 นิติบุคคล  

1. กรณีผูแทน (กรรมการผูมีอํานาจ) ของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทน (กรรมการผูมีอํานาจ) เชนเดยีวกับกรณ ีบุคคลธรรมดาตามขอ 1. 

1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ถือหุ นซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมีอํานาจ) และมีขอความใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมอีำนาจกระทำการแทนนิตบุิคคล

ซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ

ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรบัมอบฉันทะ 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ถือหุ นซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูมีอํานาจ) และมีขอความใหเห็นวาผูแทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล ซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาของเอกสารสวนราชการออกใหของผูแทน (กรรมการผูมีอํานาจ) เชนเดยีวกับ กรณีบุคคลธรรมดาตามขอ 1. 

 ในฐานะผูมอบฉันทะ ซึ่งไดลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอง 

2.4 แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะเชนเดยีวกับ กรณีบุคคลธรรมดาตามขอ 1. 

 ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสญัชาต ิไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึน้ตามกฎหมายตางประเทศ  

ใหเตรียมเอกสารและหลักฐานเชนเดียวกับกรณีขางตนแลวแตกรณี ท้ังน้ีหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ันอาจเปน 

เอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยูหรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได โดยตองมีรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายม ือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอจําก ัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งสํานักงาน 

ใหญ และเอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคลน้ัน 

รับรองความถูกตองของคําแปล  

เอกสารหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมและวิธีการในการลงคะแนนเสียง 
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 กรณีมอบฉันทะ  

บริษัทไดจัดส งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด ผูถือหุนท่ีไม

สามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะได โดยดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกใชแบบหน ังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดใหแบบใดแบบหนึ่ง 

2. ผูถือหุนสามารถระบุช่ือผูรับมอบฉันทะใหเขาประชุมได 3 ราย เพ่ือความคลองตัวกรณีผูรับมอบฉันทะรายใดรายหน่ึง 
ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได ท้ังน้ีผูรับมอบฉันทะมีสิทธิเขาประชุมไดเพียงรายเดียว ไมสามารถเขาประชุม 
แทนพรอมกันท้ัง 3 ราย 

3. ในการประชุมสามัญผูถือหุน ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองและไม ม ีผูแทนรับมอบฉันทะ ทาน
สามารถมอบฉันทะให นายสุรพงษ ไพสิฐพัฒนพงษ อายุ 78 ป อยูบานเลขท่ี 11/1 ซอยอินทามระ 38 แขวง        
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ นางจิตรา ถาวระ  อายุ 78 ป อย ู บ านเลขท่ี 20 ซอย
สามัคคี 60/4 ตํา บล ทา ท ร าย  อํา เ ภ อ เ ม ือ งนนทบุร ี  จ ัง ห วัดน นทบุร ี 1 1 000  หรือ  น ายทศพร          
ซิมตระการ อายุ 67 ป อยูบานเลขท่ี 78/15 หมู ท่ี  6 ถนนประชาราษฎร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000  ซึ่งเปนผูท่ีไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประช ุมสามัญผูถือหุน  
ครั้งน้ีเขารวมประชุมแทนได 

4. ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนท ั้งหมด ไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนได 

5. ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอเลขานุการบริษัท/ผู ท่ีไดรับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทกอนเวลา 
ประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไขหรือขีดลบขอความที่สําคัญ ผู มอบฉันทะ 
จะตองลงนามกํากับไวทุกแหง 

6. หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท พรอมขีดฆา ลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือใหถูกตอง 
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ท้ังน้ีบริษัทไดเตรียมอากรแสตมปเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูรับมอบฉันทะท่ีมา 
ลงทะเบียนเขารวมประชุมไวดวย 

7. ผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคเขารวมประชุม จะตองแสดงบตัรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/หนังสือ 
เดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) เพ่ือลงทะเบียน 

3.  การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหน่ึงหุ นมีหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ถือหุ นน้ัน ให 

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน 

เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน ึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายและขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ี 

กําหนดไวน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ 

ดังกลาว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุน 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงทาง 

หน่ึงทางใดเทาน้ัน จะแบงหุนเพ่ือลงคะแนนเสียงเปนหลายทางไมได 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู รับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู มอบฉันทะระบุไวใน 

หนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 

4. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพ ิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันและประธานในท่ีประชุมอาจจะเช ิญ 

ใหผูถือหุนออกนอกหองประชุมช่ัวคราวได 




