
 

สิ่งที่สง่มาด้วย  5 

 

เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

การมอบฉันทะ  และออกเสียงลงคะแนน 

 

1.  กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

-  ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 

- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งด้าว โปรดแสดงใบสาํคญัประจําตวัคนตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง หรือ

เอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

-  กรณีมีการแก้ไขช่ือ - สกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

2.  กรณีมอบฉันทะ 

-  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โดยเข้าร่วมประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

-  ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสยีงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชมุวา่เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยกําหนดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพ่ือให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

-  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไว้ตอ่ประธานท่ีประชมุ และ/หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อน

เวลาประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสาํคญั ผู้มอบ

ฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ภายถา่ยบตัรประจําตวัประชาชน หรือ บตัรประจําตวั

ข้าราชการ / ของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว : ใบสาํคญัประจําตวัคนตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง  

หรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทาง 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 

- นิติบคุคลสญัชาติไทย : สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีมีอํานาจรับรอง ท่ีได้

ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจ ลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ ภาพถ่าย

บตัรประจําประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่

รับรองความถกูต้องโดยกรรมการดงักลา่ว 

- นิติบคุคลสญัชาตติา่งด้าว : ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลจะต้องลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษัท

ในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วยตนเองตอ่หน้าพนกังานรับรองเอกสาร(โนตาร่ีพบัลคิ) หรือ หนว่ยงานซึง่มี

อํานาจหน้าท่ีคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักลา่วแล้วให้

นําหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันัน้ให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยหรือเจ้าหน้าท่ี

ผู้ ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนบคุคลดงักลา่ว หรือบคุคลซึง่สามารถให้การรับรองท่ีสมบรูณ์ตามแบบ

ของกฎหมายแหง่ประเทศนัน้ทําการรับรองผู้ รับรองเอกสาร(โนตาร่ีพบัลคิ) อีกชัน้หนึง่ 

 

 



 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายนิว้หวัแมม่ือซ้ายและเขยีนข้อความกํากบัไว้วา่ 

“ลายพิมพ์หวัแมม่อืซ้ายของ...........” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพ์นิว้มืออนัแท้จริงของผู้นัน้ 

และต้องพิมพ์ลายนิว้มือตอ่หน้าพยาน ซึง่พยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องแนบไปพร้อมกนัด้วย 

 ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นอาจ

เลอืกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หรือเลอืกมอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่เป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายอนสุรณ์  ธรรมใจ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ       อาย ุ  47   ปี อยูบ้่านเลขท่ี    

7/528 หมู ่9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

2. นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        อาย ุ   52   ปี อยูบ้่านเลขท่ี    

เลขท่ี 314/122 หมูท่ี่ 5 แขวงทงุครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

3. นายชชัวาล  เตรียมวิจารณ์กลุ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ        อาย ุ  49   ปี อยูบ้่านเลขท่ี    

32 / 98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีได้จดัทําขึน้ 

และลงนามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกลา่วข้างต้น ไปยงัฝ่ายบริการองค์กรพร้อมเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยสง่ถึงบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนการประชมุ อยา่งน้อย 3 วนั 

 ทัง้นีผู้้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน/บัตร

ประจาํตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง(สาํหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 

3.  กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน โดย

จะต้องมีเอกสารคาํสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ

มาแสดงเพ่ิมเตมิด้วย 

4.  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา - มารดา  หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้

ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมีสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพ่ิมเตมิด้วย 

5.  กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเอง หรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้ พิทกัษ์ ซึง่ลง

นามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ มาแสดงเพ่ิมเตมิด้วย 

 

การลงทะเบียน 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้



- ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุ ออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่ เป็นเสยีงชีข้าด 

- ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมาย และหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนด ไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนใน

แตล่ะวาระดงักลา่ว 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนน ตามท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ

ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชมุ

อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทําได้เมือ่มีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมตใิห้มีการ

ลงคะแนนลบัดงักลา่ว โดยประธานในท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวธีิการลงคะแนนลบันัน้ และแจ้งให้ท่ีประชมุ

ทราบก่อนออกเสยีงลงคะแนนลบัดงักลา่ว 

 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

 ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระ

จากท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

 หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ชมูือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีนบั

คะแนนทําการตรวจนบัคะแนน เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั เจ้าหน้าท่ีนบัคะแนนจะให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามคําแนะนําท่ีจะแจ้งในท่ีประชมุ 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ท่ีประชมุทราบกอ่นเร่ิมวาระการประชมุ วา่บริษัทจะนบัคะแนน

เสยีงแตล่ะวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหกัคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และจะแจ้งผลการนบั

คะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 



 

 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 

มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประจาํตวั 

ประชาชน 

ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ และ

บัตรประจาํตัวประชาชน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

กรณีที่มีผู้คดัค้าน/ไมเ่ห็นด้วยในวาระนัน้ๆให้ยกมือและ

กรอกบตัรลงคะแนน 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัร 

ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบ

ฉันทะ 


	มาด้วยตนเอง

