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หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการ

ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลคะแนนเสยีง 
 

หลกัฐานที่ตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี ่หรือหนังสือเดินทาง  

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู ้

ถือหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ

แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ โดยมี

รายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุม ซ่ึงมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือซ่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ัน

ตั้งอยู ่หรือโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจ

ลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข)  เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้

ผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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 4. กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ 

   (ก) เอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) - (3) ขา้งตน้ 

   (ข) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

   (ค) หนังสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบกิจคสัโตเดียน 

 5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรม 

   ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหน้ าค าสัง่ศาลแต่งตั้งให้

เป็นผูจ้ดัการมรดกซ่ึงลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ านาจมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

   บิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน 

ใหน้ าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 

   ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทักษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน ใหน้ าค าสัง่ศาล

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ ซ่ึงลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ านาจมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 บริษัทจะเปิดรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งจปิูเตอร ์4-5 อาคาร

อิมแพค ชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ตามแผนท่ีท่ีได้

แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี  

ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

- ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบาร์โคด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วม

ประชุม  

- รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

2 กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2550 

ซ่ึงมี 3 แบบ และผูถื้อหุน้สามารถ Download หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ค.ไดจ้าก (www.cssthai.com) 

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี  

2.1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

 - ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน  

- ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ากทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค) 

- ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทั้งขดีฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและ

มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษัทฯอ านวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยสามารถติดตอ่ขอรบัได ้ณ จดุตรวจเอกสาร 

http://www.cssthai.com)/
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- ส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนัท าการ ก่อนวนั 

ประชุมหรือน ามาแสดงแก่เจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเร่ิมการประชุมในวันประชุม 

 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสาร ดงัน้ี 

  - ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบาร์โคด้ พรอ้มหนังสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามแต่กรณี 

 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.2 ท่ีผ่านการตรวจแลว้ 

 2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

 

ขั้นตอนการออกเสียงและการนบัผลคะแนนเสียง 

ประธานท่ีประชุมจะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเขา้สู่วาระ

การประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ้ น 

•  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกการลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจา้หน้าท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะใหเ้จา้หน้าท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้ท่ีคัดคา้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติให้

อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

• หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคัดคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติตามท่ี

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ าเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้

แลว้ว่าประสงคจ์ะลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงประการใด ซ่ึงบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคา้นหรืองด

ออกเสียงดงักล่าวน้ันในการลงมติในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ัน บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถื้อ

หุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้าในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ย

แลว้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และ

น าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ ้นในท่ีประชุม และของผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีบริษัทบนัทึกไวล่้วงหน้าในขณะท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุมท่ีออก

เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผู ้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่

ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ

เท่าใด 
 

อยา่งไรก็ตาม ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรายบนัทึกการลงมติ (ไม่ว่าจะเป็นกรณี

ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หน้าท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะใหเ้จา้หน้าท่ีน าบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรายไปตรวจนับ

คะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยก

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่าใด 


