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ก. การมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถ พิจารณา

ได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการ บริษัท  (ตามรายช่ือกรรมการท่ี บริษัทกําหนด ) ให้เป็นผู้ รับมอบ

ฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ท่ี http://www.cssthai.com 

1. การมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

•  ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ   และออกเสยีงลงคะแนนไม ่

    สามารถสามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

•  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ 

    ถกูต้องครบถ้วน 

•  ผู้ รับมอบฉนัทะต้องนําหนงัสอืมอบฉนัทะไปยื่นตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะจะ

    เข้าประชมุ 

 

2. การมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

• ผู้มอบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี ้

(1) รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 

(2) นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตต ิ กรรมการอิสระ 

 •  ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัททัง้ 2 ทา่น เน่ืองจากในกรณี

    ท่ีกรรมการทา่นใดไมส่ามารถเข้าประชมุได้     กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุจะได้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือเข้าประชมุ

    และออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

•  ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ    และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะสง่ให้เลขานกุารบริษัท

    ก่อนวนัประชมุ 
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ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบรูณ์ของหนงัสอืมอบฉนัทะและเปิดรับลงทะเบียน  ตัง้แตเ่วลา  08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

แซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอร่ัม 1 อิมแพคเมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปลูา่ ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบรีุ ตามแผนท่ีแนบ 

ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั

     ไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง 

      ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ 

      ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล 

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสาํเนาถกูต้อง  โดยผู้แทนนิติ

      บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล   ซึง่เป็น

      ผู้ ถือหุ้น 

2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง 

      ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสาํเนาถกูต้อง  โดยผู้แทนนิติ

      บคุคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ

      แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ     โดยมี

      รายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น    และผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง

      สาํเนาถกูต้อง 

(ง) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

 

 

 



3. ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติ

 บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยูห่รือ

    โดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพนั

    นิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ 

    บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเข้าสูว่าระการ

ประชมุ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน 

- ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 

- การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ  ประธานฯ   จะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน    หรืองดออก

    เสยีง โปรดยกมือขึน้ 

•  หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน  หรืองดออกเสยีง  ให้ผู้ ถือหุ้นบนัทกึการลงมติคดัค้านหรืองด ออกเสยีงใน

     บตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือ

     หุ้นท่ีคดัค้านหรืองดออกเสยีงไปตรวจนบัคะแนนเสยีง       และถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือในท่ีปร ะชมุมีมติให้

     อนมุตัิตามท่ีประธานฯเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

• หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดยกมือคดัค้าน   หรืองดออกเสยีง       ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็ นเอกฉนัท์ให้อนมุตัิตามท่ี

      ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ทําเคร่ืองหมายในหนงัสอืมอบฉนัทะไว้

      แล้ววา่ประสงค์จะลงมติคดัค้านหรืองดออกเสยีงประการใด  ซึง่บริษัทได้บนัทกึคะแนนเสยีงท่ีคดัค้านหรือ

      งดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ในการลงมติในแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนและให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความ  

    ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ บริษัทจะนําการออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือ

    หุ้นระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไปบนัทกึรวบรวมไว้ลว่งหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อย

    แล้ว เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะไมต้่องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุอีก และ

    นําคะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมกบัการออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วข้างต้น 

 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสยีง 

- การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในท่ีป ระชมุ  และของผู้ ถือหุ้นท่ี

    มอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทกึไว้ลว่งหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าประชมุท่ีออก 



    เสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง มาหกัออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  

    ลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสยีงลงคะแนนใน

    แตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่น 

    ร้อยละเทา่ใด 

 

อยา่งไรก็ตาม ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายบนัทกึการลงมติ (ไมว่า่จะเป็นกรณี

ท่ีเห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง  ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชมุ  เพ่ือออกเสยีงเลอืกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล  และประธานฯ  จะให้เจ้าหน้าท่ีนําบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายไปตรวจนบั

คะแนนเสยีง และประธานฯจะประกาศให้ท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่น  โดยจะแยกคะแนน

เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ก่ีเสยีง และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละเทา่ใด 

 


