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1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง    

- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย  โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัว 
ขาราชการ  

- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว  โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือหนงัสือ
เดินทาง  หรือเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน  

- กรณีมีการแกไขชื่อ – สกุล  ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
2. กรณีมอบฉันทะ  

- ผูถือหุนที่มอบฉันทะ  จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ  โดย
เขารวมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้  

- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวา
เห็นดวย ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ  

- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุม และ/หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ประธานกอนเวลาประชุม  โดยกรอกขอมลูและลงลายมือช่ือใหครบถวน   หากมีการแกไข หรือขีด
ลบขอความที่สําคัญ   ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง  หนังสือมอบฉันทะตองติดอากร
แสตมป 20  บาท  

 
เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ   

• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรอื บัตร 
ประจําตัวขาราชการ / ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรอื  
หนังสือเดินทาง  หรอืเอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง  

• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล  
- นิติบุคคลสัญชาติไทย :  สําเนาหนังสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย  หรอื

หนวยงานที่มีอาํนาจรับรอง  ท่ีไดออกใหไมเกิน 1 ป  ซึ่งรบัรองความถูกตองโดย
บุคคลผูมีอํานาจ  ลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ  ภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทน    
นิติบุคคล ซึ่งรบัรองความถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

- นิติบุคคลสัญชาติตางดาว :  ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ 
พรอมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรบัรอง 

เอกสารหรือหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขาประชุม 
เงื่อนไข  หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม 

การมอบฉันทะ  และออกเสียงลงคะแนน 
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 เอกสาร (โนตารี่พับลิค)  หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตาม

กฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือ
มอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย  
หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการ
รับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค)  อีกชัน้หนึ่ง         

 
• กรณีใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ  ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความ

กํากับไววา  “ลายพิมพหัวแมมือซายของ…….……” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพ
นิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น  และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน  ซึ่งพยานตองลงลายมือช่ือรับรอง  
และตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของพยาน พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย  

 
• ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง  

ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบ
ฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเปนผูออกเสียงลงคะแนน   
แทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้   

1. นายศิวะรักษ  พินิจารมณ  อายุ  63 ป 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้) 
ท่ีอยู เลขที่ 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  
กรุงเทพมหานคร 

2. นายกําธร  อุทารวุฒิพงศ  อาย ุ  73  ป 
กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้) 
ท่ีอยู เลขที่ 420 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

3. นายริวโซ นางาโอคะ   อายุ  78  ป   
กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ และไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้) 
4-25-13 มิตสึวาดาอิ วากาบากุ ชิบา 264-0032 ประเทศญี่ปุน 
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• ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะ    

ท่ีไดจัดทําข้ึน และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตน  ไปยังฝายบริหารงานสวนกลาง  ช้ัน 
28   เลขที่  159/41-44  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร  ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขต
วัฒนา   กรุงเทพมหานคร  10110   พรอมเอกสารตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ  โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอน
การประชุม  อยางนอย 1 วัน  
 

• ท้ังนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุมจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน /   
บัตรประจําตัวขาราชการ / หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อ   
ลงทะเบียน 

 
3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขา

รวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดย
ผูมีอํานาจ   อายุไมเกิน 6 เดือน  กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย  

4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว :  ใหบิดา – มารดา  หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเอง  
หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองสําเนาทะเบียนบาน  ของผูถือหุนที่เปน
ผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ :  ใหผูอนุบาล หรือ ผูพิทักษเขา
รวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาล
แตงตั้งใหเปนผูอนุบาล  หรือ ผูพิทักษ  ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ  อายุไมเกิน  6 เดือน  กอน
วันประชุม  มาแสดงเพิ่มเติมดวย 

 
การลงทะเบียน  
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือตั้งแตเวลา  
12.00  น.  เปนตนไป   
การออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย  โดยใหนับหุน หนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง  และมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนนั้น   ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม  ออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง  เปนเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอื่น  ซึ่งมีกฎหมาย และหรอืขอบังคับบริษัทฯ กําหนด  ไวแตกตางจาก
กรณีปกติ  ก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น  โดยประธานในที่ประชุม
จะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 
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2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนน  ตามที่
ผูรับมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น  

3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด  หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  และ
ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนัน้ออกนอกหองประชุมช่ัวคราวก็ได  

4. การลงคะแนนลับ  อาจจะทําไดเมื่อมีผูถอืหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ  และที่ประชุม
ลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว  โดยประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนน
ลับนั้น  และแจงใหท่ีประชุมทราบกอนออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว  

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสยีงในแตละวาระ  
 ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  โดยจะมีการสอบถาม
ทีละวาระจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  
 หากผูถือหุนหรอืผูรับมอบฉันทะทานใด  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสยีง  ใหชูมือข้ึนเพื่อให
เจาหนาท่ีนับคะแนนทําการตรวจนับคะแนน  เวนแตกรณีท่ีเปนการลงคะแนนลับ  เจาหนาท่ีนับคะแนนจะใหผูถือ
หุนหรอืผูรับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตามคําแนะนําท่ีจะแจงในที่ประชุม  
 
การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน   
 ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชุมวาบริษัทจะนับ
คะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบคอมพิวเตอร  โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงของผูถอื
หุนหรอืผูรับมอบฉันทะออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของผูถอืหุนหรอืผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง    และจะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบ  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมเีอกสารถกูตองและครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น * 


