
 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 บริษัทจดัให้มีการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี  22  มิถนุายน  2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง

เจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้  2  โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี 247  ถ.รัชดาภิเษก  ดนิแดง  กรุงเทพ 10400  

หนังสือมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ  ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่
จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั   ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 7 ) 
 ทัง้นีใ้นกรณีต้องการหนงัสือมอบฉนัทะเพิ่มเตมิ แบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามาถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะ
ดงักล่าวได้ท่ี www.meebaanmeerod.com  
วธีิมอบฉันทะ 

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียว ดงันี  ้
ก. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่เทา่นัน้ 
ข. ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่บรรลนิุตภิาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเคร่ืองหมายพร้อมระบรุายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือ
กาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทระบ ุโดยเลือกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วม
ประชมุดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

-   ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ
อยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศและถกูแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม   

 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 -   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง  ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุ เช่น  บตัรประจ าตวั
ประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดนิทาง หากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐาน
ประกอบด้วย 
 -   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ   

1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบใดแบบหนึง่ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน  และลง
ลายมือช่ือผู้  มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ   

     2)   ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  

http://www.meebaanmeerod.com/


     3)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 
 -   กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชมุด้วยตนเอง 

1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

      2)   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนา  โดยผู้แทนนิตบิุคคล 
      3)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิุคคล   
  -   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

1)   หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่กรอกข้อมลูถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ
ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉนัทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะ   
2)   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 
และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
3)   ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

      4)   เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  - กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนกัลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

1)  เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ โดยแนบเอกสารดงันี ้

1.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 
1.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

     2)  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชมุ  และเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา  8.00 น.  เป็นต้นไป ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 

อาคารโรงแรม ชัน้ 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค  เลขท่ี  247  ถ.รัชดาภิเษก  ดนิแดง   กรุงเทพมหานคร  (ตามแผนท่ีแนบ 9) 

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 วาระทัว่ไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียน และ/หรือ 
จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออก
เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ หากผู้มอบ
ฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร  



วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงันี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่ง ไ ด้ รั บคะแนน เสีย งสูง สุดตามล าด ับลงมา  เ ป็นผู้ ไ ด้ รั บการ เ ลือกตั ง้ เ ป็ นก ร รมการ เท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานท่ีประชุมหรือผู้ ด าเนินการประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม  โดย
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ จาก
บตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจากผู้ ถือหุ้น เฉพาะในกรณีท่ีไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง โดยจะนบัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หกั
ออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นีจ้ านวน
ผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เทา่กนัได้ เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นเข้ามาประชมุเพิ่มเตมิหรือกลบัก่อน 

  
 


