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���ง�����งมาด้วย 9 

ขั �นตอนการเข้าร�วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

 ลงทะเบียน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน-ลงชื�อ
 - แสดงบัตรประจําตัว

เริ� มประชุมเวลา 9.00 น. 
ตามลําดับระเบียบวาระ

มอบฉันทะมาด้วยตนเอง

  ตรวจเอกสาร
  -หนังสือมอบฉันทะและอากรแสตมป์
- -สําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบ-รับรอง
  -แบบฟอร์มลงทะเบียน
  -แสดงบัตรประจําตัวผู้ รับมอบอํานาจ

 ลงทะเบียน
 - เอกสารข้างต้น
 - ลงชื�อ�นแบบฟอร์ม

มอบฉันทะ

   ตรวจเอกสาร
  -หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
  -สําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบ - รับรอง
  -หนังสือรับรองนิติบุคคล - รับรอง
  -แบบฟอร์มลงทะเบียน
  -แสดงบัตรประจําตัวผู้ รับมอบอํานาจ

บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนน - เก�บบัตรลงคะแนนเฉ�าะกร�ี�ม�เห�นด้วยหรืองดออกเสียง �ดยยกมือเ� ื�อ�ห้เจ้าหน้าที��ปเก�บ         
บัตรลงคะแนน

        (ผู้รับมอบฉันทะที�ผู้มอบฉันทะลงคะแนน�ว้แล้ว จะ�ม��ด้รับบัตรลงคะแนน และ�ม�ต้องออกเสียงอีก)

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติที�ประชุม
 

��� ������������ ���������������������������� ��������ู�������������������� � ��� ���������������������� 

เร��ม�ระ��มเวลา 9.30 น 

ตามลําดบัระเบยีบวาระ 
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ค�าชี �แ�งวธีิการลงทะเบียน, การมอบฉันทะ, การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัองัคารที� 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม

โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชุมกระดังงา เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม� แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

หนังสือมอบฉันทะ  

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื�อเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นแทน โดยผู้ ถือหุ้นสามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. (ตาม

สิ�งที�สง่มาด้วย10)  

ทั �งนี �ในกรณีต้องการหนงัสือมอบฉนัทะเพิ�มเติม แบบ ก. และ แบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามาถ Download แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะดงักล่าวได้ที� www.chewathai.com  

วธีิมอบฉันทะ  

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน��งเพียงแบบเดียว 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน��งซ��งบรรลุนิติ�าวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหน��ง โดยกาเครื�องหมาย  พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที�ผู้ ถือหุ้ น

ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื�องหมาย  หน้าชื�อกรรมการอสิระตามที�บริษัทระบุ โดยเลือกเพียงบคุคลเดียว

ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว  

3.  ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ เพื�อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามก�หมาย  

ผู้มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบ

ฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะน้อยกว่าจํานวนที�ตนถืออยู่ได้  
 

เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม 

 ผู้�ือหุ้นที�เป� นบุคคลธรรมดา  

-  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวั

ประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกุล ให้ยื�น

หลกัฐานประกอบด้วย  

-  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน��ง ซ��งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

2) สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นที�ได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้รับมอบฉนัทะ  
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 ผู้ถือหุ้นที�เป� นน���บุ��ล  

- กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชมุด้วยตนเอง  

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน��งซ��งกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผู้ ถือหุ้นซ��งรับรองสําเนา โดยผู้แทนนิตบิุคคล  

3) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิุคคล  

- กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน��งซ��งกรอกข้อมูลถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื�อ

ของผู้แทนนติบิุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉนัทะและ ผู้ รับมอบฉนัทะ  

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซ��งรับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ��งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคลซ��งเป็นผู้ ถือหุ้น  

3) สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ��งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื�อ

รับรองสําเนาถกูต้อง  

4) เอกสารที�สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

บริษัทจะเริ�มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั �งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม

โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชุมกระดังงา เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม� แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร  
 

หล�กเก����นการออกเ�ียงลง�ะ�นน�นที�ประชุมผู้ถือหุ้น  

วาระทั�วไป  

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื�อลงทะเบียน 

และ�หรือ จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมโดยให้นบัหน��งหุ้นต่อหน��งเสียงซ��งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ

มอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน��ง คือ เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง  

2) ในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามที�ผู้มอบฉนัทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั �น หากผู้

มอบฉนัทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะมี

สทิ�ิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที�เห็นสมควร  

วาระเลือกตั �งกรรมการ  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตั �งกรรมการตามหลกัเกณ�์และวิ�ีการดงันี �  

ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณ�์ และวิ�ีการดงัต่อไปนี � 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน��งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน��ง (1) หุ้นต่อหน��ง (1) เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (1) เลือกตั �งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

ในกรณีที�เลือกตั �งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บุ��ล�ี�ได้รับ�ะแนนเสียงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการเ��า�ํานวนกรรมการ�ี��ะ��งมี

�รือ�ะ��งเลือกตั �ง�น�รั �งนั �น �นกร�ี�ี�บุ��ล���งได้รับการเลือกตั �ง�นลําดบั�ัดลงมามี�ะแนนเสียงเ��ากันเก�น

�ํานวนกรรมการ�ี��ะ��งมี�รือ�ะ��งเลือกตั �ง�น�รั �งนั �น ��้ประ�าน�ี�ประ�มุเป็นผู้ออกเสียง�ี ��าด 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประ�าน�ี�ประ�มุ�รือผู้ ดําเน�นการประ�ุม�ะ�ี �แ�งว��ีการนบั�ะแนนเสียง��้�ี�ประ�ุม�ราบก�อนเร��มวาระการประ�ุม 

�ดยเ�้า�น้า�ี��องบร��ั��ะนบั�ะแนนเสียงแต�ละวาระ�าก�ะแนนเสียง�น�นังสือมอบ�ัน�ะเมื�อลง�ะเบียนเ�้าร�วมประ�ุม 

และ��รือ �ากบตัรลง�ะแนน�ี�ส�งมา�ากผู้ �ือ�ุ้น เ��าะ�นกร�ี�ี�ไม�เ�็นด้วย และ งดออกเสียง �ดย�ะนบั�ะแนนเสียง�ี�ไม�เ�็น

ด้วยและงดออกเสียง �กัออก�าก�ะแนนเสียง�ั �ง�มด�ี�เ�้าร�วมประ�ุม และ�ะแ�้งผลการนบั�ะแนน��้�ี�ประ�มุ�ราบ�กุวาระ

ก�อนเสร็�ส� �นวาระนั �น� �ั �งนี ��ํานวนผู้�ือ�ุ้ น�นแต�ละวาระอา�ไม�เ��ากันได้ เนื�อง�ากอา�มีผู้ �ือ�ุ้นบาง��านเ�้ามาประ�ุม

เ���มเต�ม�รือกลบัก�อน 
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