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1.  การลงทะเบยีน 

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมที่ก าหนดในหนังสือเชิญ 
ประชุม และจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/ 
หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือเชิญประชุม QR CODE  และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย  

2.  เอกสารที่ผู้เขา้ร่วมประชมุจะต ้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 บุคคลธ รรมดา  

1. กรณีผ ู้ถือห ุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ทียั่งไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัว 
ประชาชน บัตรประจำตัวขา้ราชการ หรือหน ังสือเดนิทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเข้าประชมุ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาของเอกสารส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้นตามข ้อ 1. และผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะเช่นเดยีวกบัข้อ 1.  

 นิติบุคคล  

1. กรณีผูแ้ทน (กรรมการผูม้ีอ านาจ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผูแ้ทน (กรรมการผู้มีอ านาจ) เช่นเดยีวกบักรณ ีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1. 

1.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมมอีำนาจกระทำการแทนนิตบิคุคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู ้ถือหุ ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู ้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผู้มีอ านาจ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3 ส าเนาของเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้แทน (กรรมการผู้มีอ านาจ) เช่นเดยีวกับ กรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1. 
 ในฐานะผูม้อบฉันทะ ซึ่งไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะเช่นเดยีวกบั กรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1. 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาต ิไทย หรือนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  

ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเป็น 
เอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้  โดยต้องมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายม ือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ าก ัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงาน 
ใหญ่ และเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น 
รับรองความถูกต้องของค าแปล  

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและวิธีการในการลงคะแนนเสียง 
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 กรณีมอบฉันทะ  

บริษัทได้จัดส ่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ก าหนด ผู้ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. เลือกใช้แบบหน ังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้แบบใดแบบหนึ่ง 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถระบุช่ือผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดรายหนึ่ง 
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุม 
แทนพร้อมกันท้ัง 3 ราย 

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและไม ่ม ีผู้แทนรับมอบฉันทะ ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/1 ซอยอินทามระ 38 แขวง        
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ นางจิตรา ถาวระ  อายุ 79 ปี อย ู ่บ ้านเลขที่ 20 ซอย
สามัคคี 60/4 ต าบลท่าทร าย  อ า เ ภอ เมือ งนนทบุร ี  จ ังหวัดนนทบุรี  1 1000  หรือ  น ายทศพร          
ซิมตระการ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่  78/15 หมู่ที่  6 ถนนประชาราษฎร์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000  ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประช ุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งนี้เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

4. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นท ั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ 

5. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานุการบริษัท/ผู ้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทก่อนเวลา 
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่ส าคัญ ผู ้มอบฉันทะ 
จะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง 

6. หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า ลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง 
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย 

7. ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/หนังสือ 
เดินทาง (ส าหรับชาวต่างชาติ) เพื่อลงทะเบียน 

3.  การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นนั้น ให้ 
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน 

เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน ึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ 
ก าหนดไว้นั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ดังกล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทาง 
หนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู ้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ ู้มอบฉันทะระบุไวใ้น 
หนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 

4. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพ ิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและประธานในท่ีประชุมอาจจะเช ิญ 
ให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้ 




