
 

ค าชี้แจงวธิีการมอบฉนัทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพฤหัสบดีท่ี  23  เมษายน  2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนดบ์อลรูม ชั้น 
3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310  
หนังสือมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ  ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท   ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นแทน  โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ  ) 
 ท้ังนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามาถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ท่ี 
www.meebaanmeerod.com  
วิธีมอบฉันทะ 

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว ดังนี้ 
ก. ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงเท่าน้ัน 
ข. ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงได้จากท้ัง 3 แบบ 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทคนใดคนหน่ึง โดยกาเครื่องหมายพร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้า
ชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

-   ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่
สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 
เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม   

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 -   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ  เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน  
บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 -   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม   

1)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อผู้ 
มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ   

     2)   ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นท่ีได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  
     3)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 -   กรณีผูแ้ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

1)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

     2)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา  โดยผู้แทนนิติบุคคล 
     3)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล   
  -   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

1)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทน
นิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ   
2)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10  

http://www.meebaanmeerod.com/


3)   ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

     4)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ 
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

1)  เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง โดยแนบเอกสารดังนี้ 

1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 
1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

     2)  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม  และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  8.00 น.  เป็นต้นไป ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น 3  
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์กรุงเทพฯ  เลขท่ี 99/1 ถ.รัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  (ตามแผนท่ีแนบ 11) 
หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 วาระทั่วไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่ง
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม โดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน หากผู้มอบฉันทะไม่ได้
ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลือกตั้งกรรมการ 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่ ง ได้ รับคะแนนเสียงสู งสุดตามล าดับลงมา  เป็นผู้ ได้ รับการ เลือกตั้ ง เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานท่ีประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม  โดยเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทัจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ จากบัตรลงคะแนนท่ีส่งมาจาก
ผู้ถือหุ้น เฉพาะในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีเข้า
ร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระน้ันๆ ท้ังน้ีจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ 
เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน 

  
  

 


