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เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน 

 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ 
 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้

แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 
 กรณีมีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
มอบฉันทะ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม 
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้
ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ภายถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ / 
ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสาร
ท่ีใช้แทนหนังสือเดินทาง 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย: สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจรับรอง ท่ีได้ออกให้

ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอํานาจ ลงลายมอืชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจํา
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) หรือ หน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นําหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับนั้นให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการ
แทนบุคคลดังกลา่ว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ันทําการ
รับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกํากับไว้ว่า “ลายพิมพ์
หัวแม่มือซ้ายของ...........” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซ่ึงพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 
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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี 

1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

2. นายอาษา ประทีปเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ เลขท่ี 314/122    หมู่
ท่ี 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98    ซอย
รุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดทําข้ึน และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายบริหารองค์กรพร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุม อย่างน้อย 3 วัน 

 ท้ังนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/
หนังสือเดินทาง(สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม: ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี

เอกสารคําสั่งศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 

 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา - มารดา  หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วม

ประชุมแทน โดยจะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสั่งศาลแต่งต้ังให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซ่ึงลงนามรับรองโดยผู้มี
อํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 
การลงทะเบียน 
 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือต้ังแต่เวลา 12.00 นาฬิกา จนถึง
กําหนดเวลาเริ่มการประชุม 
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การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 
 ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที่

กําหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั้น 

 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือ

หุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ 
 

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทําได้เม่ือมีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ
ดังกล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ
ดังกล่าว 

 
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

 
ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากท่ีประชุมว่า

มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนทําการตรวจ
นับคะแนน เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าท่ีนับคะแนนจะให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนบนบัตรลงคะแนนตาม
คําแนะนําท่ีจะแจ้งในท่ีประชุม 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

 
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม ว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ

วาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจํานวน
หุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 
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ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ถือหุ้น 
บมจ. ช ทวี 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประจําตัว 
ประชาชน 

ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ และ
บัตรประจําตัวประชาชน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

กรณีท่ีมีผู้คัดค้าน/ไม่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ให้ยก
มือและกรอกบัตรลงคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีเกบ็บัตร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลลงคะแนนตอ่ท่ีประชุม 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบ
ฉันทะ 


