
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

ผู้ถือหุ้น

บุ  ล รรมดา นิติบุ  ล

 ลงทะเบียน
 -  บบ อร มลงทะเบียน-ลงช่ือ
 -  สดงบัตรประจ าตัว

เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 
ตามล าดับระเบียบวาระ

มอบ ันทะมาด้วยตนเอง

  ตรวจเอกสาร
  -หนังสือมอบ ันทะ ละอากร สตมป 
- -ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบ-รับรอง
  - บบ อร มลงทะเบียน
  - สดงบัตรประจ าตัวผู้ รับมอบอ านาจ

 ลงทะเบียน
 - เอกสารข้างต้น
 - ลงช่ือ น บบ อร ม

มอบ ันทะ

   ตรวจเอกสาร
  -หนังสือมอบ ันทะ  ละอากร สตมป 
  -ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบ - รับรอง
  -หนังสือรับรองนิติบุ  ล - รับรอง
  - บบ อร มลงทะเบียน
  - สดงบัตรประจ าตัวผู้ รับมอบอ านาจ

บัตรลง ะ นน*
การลง ะ นน - เก บบัตรลง ะ นนเ  าะกร ี ม่เห นด้วยหรืองดออกเสียง  ดยยกมือเ ื่อ ห้เจ้าหน้าท่ี ปเก บ         
บัตรลง ะ นน

        (ผู้รับมอบ ันทะท่ีผู้มอบ ันทะลง ะ นน ว้ ล้ว จะ ม่ ด้รับบัตรลง ะ นน  ละ ม่ต้องออกเสียงอีก)

ประ าน ถลงสรุปผล ะ นน ละมติที่ประชุม

 

 

เมื่อเลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่บตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูค่ืนให้กบัเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน 



 
  าชี ้จงวิ ีการลงทะเบียน, การมอบ ันทะ, การ สดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ละออกเสียงลง ะ นน  

 บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหสับดทีี่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น              

ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชมุจตรุทิศ, เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

 
หนังสือมอบ ันทะ  

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณา

ได้วา่จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (เอกสารแนบ 7 )  

ทัง้นีใ้นกรณีต้องการหนงัสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. และ แบบ ข. ผู้ ถือหุ้นสามาถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว 

ได้ที่ www.chewathai.com  

 
วิ ีมอบ ันทะ  

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว 

2. มอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งซึง่บรรลนิุติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมาย  พร้อมระบรุายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา

เคร่ืองหมาย  หน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบ ุโดยเลือกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุ

ดงักลา่ว  

3.  ปิดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย  

ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้น

ที่ตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉันทะน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้  
 

เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง สดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป นบุ  ล รรมดา  

-  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุ เชน่ บตัรประจ าตวั

ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐาน

ประกอบด้วย  

-  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ  

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้  

มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ  

2) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ  

 ผู้ถือหุ้นที่เป นนิติบุ  ล  

-  กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชมุด้วยตนเอง  

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบ

ฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ  

2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนา โดยผู้แทนนิติบคุคล  

3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล  

-  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุ  

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่กรอกข้อมลูถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ

ผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะ  



2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือ

หุ้น  

3) ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรอง

ส าเนาถกูต้อง  

4)  เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ  

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทจะเร่ิมตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชมุ และเปิดรับลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟ

เฟอริน ห้องประชมุจตรุทิศ, เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  

 
หลักเก ฑ  นการออกเสียงลง ะ นน นที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

วาระทัว่ไป  

1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียน และ/หรือ จากการสง่

บตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเทา่นัน้ หากผู้มอบฉันทะไมไ่ด้

ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร  

วาระเลือกตัง้กรรมการ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แกผู่้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะ

พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่

จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
การนับ ะ นนเสียง ละ จ้งการนับ ะ นน  

ประธานที่ประชมุหรือผู้ด าเนินการประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ทีป่ระชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยเจ้าหน้าที่

ของบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะเม่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ และ/หรือ จากบตัรลงคะแนนทีส่ง่

มาจากผู้ ถือหุ้น เฉพาะในกรณีที่ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยจะนบัคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสียง

ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นีจ้ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจ

ไมเ่ทา่กนัได้ เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นเข้ามาประชมุเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน 


