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หลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสทิธิเขา้รว่มประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการ

ออกเสยีงลงคะแนน และการนบัผลคะแนนเสยีง 
 

หลกัฐานที่ตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให ้ซ่ึงปรำกฏรูปถ่ำยของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัขี ่หรือหนังสือเดินทำง  

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ 
 

 

2. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทน ซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู ้

ถือหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร

แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดล้งลำยมือช่ือรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 

(ง) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 
 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ ำควำมในขอ้ 1. และขอ้ 2. มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขำ้ประชุม ซ่ึงมิไดม้ีสญัชำติไทยหรือซ่ึง

เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภำยใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หนังสือรบัรองกำรเป็นนิติบุคคลน้ันอำจจะเป็นเอกสำรท่ีออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ัน

ตั้งอยู่ หรือโดยเจำ้หน้ำท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรำยละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ ำนำจ

ลงลำยมือช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 

(ข)  เอกสำรท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มดว้ย และให้

ผูแ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 
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 4. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ 

   (ก) เอกสำรเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) - (3) ขำ้งตน้ 

   (ข) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

   (ค) หนังสือยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญำตประกอบกิจคสัโตเดียน 

 5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรม 

   ผูจ้ดักำรมรดกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำลแต่งตั้งให้

เป็นผูจ้ดักำรมรดกซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

   บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครองตำมกฎหมำยเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน 

ใหน้ ำส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูเ้ยำว ์หรือส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยำวม์ำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 

   ผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทักษ์เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทน ใหน้ ำค ำสัง่ศำล

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูอ้นุบำลหรือผูพ้ิทกัษ์ ซ่ึงลงนำมรบัรองโดยผูม้ีอ ำนำจมำแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผู ้ถือหุน้ ตั้งแต่เวลำ  09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอ้งจูปิเตอร์ 4-5    

อำคำรอิมแพค ชำเลนเจอร์ เมืองทองธำนี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่ำ ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี         

ตำมแผนท่ีท่ีไดแ้นบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ี  

ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 

- ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มแสดงเอกสำรหลักฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วม

ประชุม  

- รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

2 กรณีรบัมอบฉนัทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรำย ตำมแบบท่ีกรมพฒันำ

ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดไวต้ำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ 

(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ.2550 ซ่ึงมี 3 แบบ  

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้ เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้  
 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี  

2.1. เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ดงัน้ี 

 - ผูถื้อหุน้ทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่ำน้ัน  

- ผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝำกและดูแลหุน้จะเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงไดจ้ำกทั้ง 3 แบบ (แบบก,ข,ค) 

- ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทั้งขดีฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถู้กตอ้งและ

มีผลผูกพนัตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษัทฯอ านวยความสะดวกจดัอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยสามารถติดตอ่ขอรบัได ้ณ จดุตรวจเอกสาร 
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- ส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนมำยงัฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท เพื่อตรวจสอบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 วนัท ำกำร ก่อนวนั 

ประชุมหรือน ำมำแสดงแก่เจำ้หน้ำท่ี ณ จุดตรวจเอกสำรก่อนเร่ิมกำรประชุมในวนัประชุม 

 2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสำร และยืน่เอกสำร ดงัน้ี 

  - ยื่นแบบฟอร์มท่ีมีบำร์โคด้ พรอ้มหนังสือมอบฉันทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน ซ่ึงได้

กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  - เอกสำรหลกัฐำนท่ีใชใ้นกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมตำมแต่กรณี 

 2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสำรตำมขอ้ 2.2 ท่ีผ่ำนกำรตรวจแลว้ 

 2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตำมวำระ 

 

ขั้นตอนการออกเสียงและการนบัผลคะแนนเสียง 

ประธำนท่ีประชุมจะแจง้วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทรำบก่อนเขำ้สู่วำระ

กำรประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

- กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมท่ีประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดคดัคำ้น หรืองดออก

เสียง โปรดยกมือขึ้ น 

•  หำกมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคดัคำ้น หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทึกกำรลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้ท่ีคดัคำ้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่ำผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติให้

อนุมติัตำมท่ีประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ 

• หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือคัดคำ้น หรืองดออกเสียง ถือว่ำท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ใหอ้นุมัติตำมท่ี

ประธำนฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ ำเคร่ืองหมำยในหนังสือมอบฉันทะไว้

แลว้ว่ำประสงคจ์ะลงมติคดัคำ้นหรืองดออกเสียงประกำรใด ซ่ึงบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคำ้นหรืองด

ออกเสียงดงักล่ำวน้ันในกำรลงมติในแต่ละวำระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขำ้ประชุมแทนและใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตำมท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ัน บริษัทจะน ำกำรออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูถื้อ

หุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะดงักล่ำวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบรอ้ย

แลว้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และ

น ำคะแนนเสียงดงักล่ำวมำรวมกบักำรออกเสียงลงคะแนนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีบริษัทบันทึกไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขำ้ประชุมท่ีออก

เสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มำหักออกจำกจ ำนวนหุ ้นทั้งหมดของผู ้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

ลงคะแนนในแต่ละวำระ 

- ประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระหลงัจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่

ละวำระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ

เท่ำใด 
 

อยำ่งไรก็ตำม ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยบนัทึกกำรลงมติ (ไม่ว่ำจะเป็นกรณี

ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ก็ตำม) ในบตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หน้ำท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขำ้ประชุม เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมกำรเป็นรำยบุคคล และประธำนฯ จะใหเ้จำ้หน้ำท่ีน ำบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกรำยไปตรวจนับ

คะแนนเสียง และประธำนฯ จะประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำน โดยจะแยก

คะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่ำใด 
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บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษำยน 2561 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชัน่ จ ำกดั 

(มหำชน) 

มำดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมำดว้ยตนเอง

(เร่ิม 9.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนผูร้บัมอบฉนัทะ(เร่ิม 9.00 น.) 

ตรวจเอกสำรมอบอ ำนำจ 

แสดงบตัรประจ ำตวั 

 แสดงหนังสือมอบฉนัทะและเอกสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

 แสดงส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 

 

ลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

รบับตัรลงคะแนน 

เขำ้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชุมตำมล ำดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งกำรคดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใดๆ 

ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง) 

เจำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพำะผูค้ดัคำ้นหรือ

งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

หมายเหต ุ: กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคืนตอ่เจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการ

ประชุม 


