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หลกัฐานการแสดงสทิธเิพือ่เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

  

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่ง ขอ้พงึปฏบัิตสิ าหรับการจัดประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน ลงวันที ่19 กมุภาพันธ ์2542 โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทาง

ปฏบัิตทิีด่ ีซึง่จะเป็นการสรา้งความเชือ่มั่นใหเ้กดิขึน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับทุกฝ่าย และเพือ่ใหก้าร

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึเห็น

ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร หรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วม

ประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบัิตติ่อไป ทัง้นี้ เนื่องจากผูถ้อืหุน้บางรายอาจยังไม่คุน้เคยกับขอ้พงึปฏบัิตทิีน่ ามาใช ้

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึขอสงวนสทิธทิี่จะผ่อนผันการยืน่เอกสาร หรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอื

ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุแตล่ะรายตามทีบ่รษัิทจะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

 ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12:00 น. ของวันศกุรท์ี ่15 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

1.   ผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏภาพถ่ายของผูถ้อืหุน้และยั’

ไมห่มดอาย ุเชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรอืหนังสอืเดนิทาง 
2.   ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

(1) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง

ลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถ้ือหุน้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉันทะไดล้งชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(3) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 ขา้งตน้ 

 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล            

1. ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน โดยมีรายละเอียดตามกรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาขอ้ 1 
ขา้งตน้ 

(2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้ือหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุมอี านาจกระท าการแทนนติบิุคคลซึง่เป็น

ผูถ้อืหุน้ 

2. ผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
(1) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 
(2) ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้ือหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ โดยมรีายละเอยีดตามกรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา

ขอ้ 1 ขา้งตน้ 

 

กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ าความกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิุคคลมาใชบั้งคับโดยอนุโลมกับผูถ้อืหุน้

หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึง่มไิดม้ีสัญชาตไิทย หรอืซึง่เป็นนิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี 

ทัง้นี้ ภายใตบั้งคับดังตอ่ไปนี้ 
(1) ใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดาซึง่เขา้ร่วมประชุม แสดงใบส าคัญ

ประจ าตัวคนต่างดา้ว หรอืหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะเบยีน
เพิม่เตมิ 

(2) ใหผู้ม้ีอ านาจลงนามของนติบิุคคลลงลายมอืชือ่ พรอ้มประทับตราบรษัิทในเอกสารตามกรณีผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็น
นิติบุคคลขอ้ 1(2) หรือขอ้ 2(2) ต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร (Notary Public) หรือหน่วยงานซึ่งมี

อ านาจหนา้ที่คลา้ยคลงึกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให ้Notary Public ลงนามรับรอง และน า

เอกสารดังกล่าวใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้ีอ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้ับ
มอบหมายใหท้ าการแทนบคุคลดังกล่าว ท าการรับรอง Notary Public อกีชัน้หนึง่ 

(3) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะลงลายมือชือ่พรอ้มประทับตราบรษัิท (ถา้มี) ในหนังสือมอบฉันทะตามกรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็น
บุคคลธรรมดาขอ้ 2(1) หรือกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคลขอ้ 2(1) ต่อหนา้พนักงานรับรองเอกสาร (Notary 

Public) โดยด าเนนิการตามขอ้ (2) ขา้งตน้ 
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กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ป็นลงทุนต่างประเทศ และแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(1) เอกสารเชน่เดยีวกับกรณีนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ขอ้ (2) – (3) 

(2) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
(3) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน 

 

กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม 

ใหผู้จ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าสั่ง

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจั้ดการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจ อายไุมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว ์

ใหบ้ดิา – มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชุม

แทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมอืนไรค้วามสามารถ 

ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ทัิกษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี
เอกสารค า สั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทัิกษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้ีอ านาจ อายุไม่เกนิ 6 เดอืนกอ่นวัน

ประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
 

หมายเหต ุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษัิท เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้โดยการจัดสง่หนังสอืมอบฉันทะทีร่ะบุ

ขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์แลว้มายัง บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร ์ชัน้ 19 
ยนูติ K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

วาระท่ัวไป 

1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะเมือ่ลงทะเบยีน และ/
หรอื จากการสง่บัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใหนั้บหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้ ซึง่ผูถ้ือหุน้หรอื

ผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่
สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian) ซึง่แต่งตัง้จากผู ้

ลงทนุตา่งประเทศตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

2) ในกรณีมอบฉันทะ 

2.1  ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้นการ

ลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2. 2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะหรือ

ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสอื
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้ับมอบฉันทะมีสทิธิ

พจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

วาระเลอืกต ัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 17 กาหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลอืกตัง้กรรมการ

ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุน้ทีถ่อื 

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะแตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้โดยจะไม่สามารถใชรู้ปแบบในการเลอืกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กบุ่คคล

หลายๆ คนได ้
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3) บคุคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีง

เทา่กันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรอืเจา้หนา้ที่ของบรษัิท จะชีแ้จงวธิีการนับคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริม่วาระการ
ประชุม โดยเจา้หนา้ที่ของบรษัิทจะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะเมือ่ลงทะเบยีน

เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ และ/หรอื จากคะแนนในบัตรลงคะแนนทีส่ง่มาจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และจะแจง้ผล
การนับคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ วาระนัน้ๆ ทัง้นี้จ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได ้

เนื่องจากอาจมีผูถ้ือหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิม่เตมิหรือกลับก่อน ทัง้นี้ บรษัิทไดจ้ัดใหม้ี Inspector ซึง่เป็นที่

ปรกึษากฎหมายภายนอก เพื่อท าหนา้ที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อใหก้าร
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท 

 


