
เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบยีน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น 

 
1. เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)    กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ ยั งไ ม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน              
บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download  

ได้จาก  www.rwi.co.th  ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง)  ซ่ึงได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ  ผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1)  และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อ    
รบัรองส าเนาถูกต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 
 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 
ข้อ (1) 

(1.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น    
ผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 

Download  ได้จาก  www.rwi.co.th  ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง)   
ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)   
ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึง เป็น               
ผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2.4) แสดง เอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ ของผู้ รั บมอบฉันทะ เช่น เดี ยว กับกรณี            
บุคคลธรรมดา ข้อ (1) 
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กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ได้จาก  

www.rwi.co.th ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหนึ่ง) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ 
(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว

ประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าที่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ท้ัง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้  
ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ ก าหนดหรือสามารถ Download  ได้จาก  www.rwi.co.th ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ  ดังน้ี 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป  ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังน้ี 
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง  เพียงแบบเดียวเท่านั้น 
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง  โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ       
มอบฉันทะ  หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ  ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
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 ทั้งน้ี  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก      
การลงคะแนนเสียงได้  และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1  ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา  8.00 นาฬิกา   เป็น
ต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่  26 เมษายน  2561 ณ  ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 
1011 ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมา
พร้อมน้ี 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
  วาระท่ัวไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหน่ึงหุ้นเป็น
หน่ึงเสียง ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหน่ึง  คือ 
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
ได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง 

 

  วาระเลือกต้ังกรรมการ 
  ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
  ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุม
รับทราบ  โดยมีแนวทาง   ดังน้ี 

(1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด       
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 



(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน  จากน้ันจะน ามาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระน้ันๆ   

 

3. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
    กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

    กรณีดังต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 


