
 

 

หลักฐานการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  
วธีิมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

 
การลงทะเบยีน 
 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น / ผู้ รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเพื?อเข้าร่วมประชุมได้ตั Gงแต่เวลา 13.00 น. ของวนัประชุม  
ในวนัองัคารที? NO เมษายน NPQR เวลา SR.TT น. ณ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพ เลขที? ROO ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร STRTT ตามแผนที?สถานที?จดัประชมุ (สิ?งที?สง่มาด้วย 10) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี Hก่อนเข้าร่วมประชุม ณ จุดรับลงทะเบยีน 

1. ผู้ ถือหุ้นที?เป็นบคุคลธรรมดา 
1.1  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที?ทางราชการออกให้ซึ?งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและ

ยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประจําตวัประชาชน ใบอนญุาต ขบัขี? หรือหนงัสอืเดนิทาง 
1.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบที?แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ?งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื?อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Gงขีด
ฆา่ลงวนัที?ที?ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารที?ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
มอบฉนัทะได้ลงชื?อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ค) เอกสารที?สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 

2. ผู้ ถือหุ้นที?เป็นนิตบิคุคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที?สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ?งรับรองสําเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ?งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําแทนนิติ
บคุคลซึ?งเป็นผู้ ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแนบที?แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึ?งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 

และลงลายมือชื?อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อม
ทั Gงขีดฆา่ลงวนัที?ที?ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ?งรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้ แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคล ซึ?งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ?งเป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) สําเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบคุคลที?สว่นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 
1.1 ซึ?งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะและยงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื?อรับรองสําเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิตบิคุคลดงักลา่ว 

(ง) เอกสารที?สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 6
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที?ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Gงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตั Gงผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี G 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  
(1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ?งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื?อของผู้มีอํานาจ

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ?งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะฉันทะ และปิด
อากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Gงขีดฆา่ลงวนัที?ที?ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian)  

(3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ?งรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ มีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ?งลงนามในฐานะผู้ มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian)  

(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี? หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี 
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และ
ลงลายมือชื?อรับรองสาํเนาถกูต้อง  
 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้น  
(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน  
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ?งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ?งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิตบิคุคลซึ?งเป็นผู้ ถือหุ้น  

(3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี? หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือชื?อรับรองสําเนาถกูต้อง โดย
เอกสารดงักลา่วข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายกุารรับรองเอกสารไม่
เกิน 1 ปี  
 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ
ใบขบัขี? หรือหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที?ยงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
4. กรณีผู้ ถือหุ้นซึ?งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที?จัดตั Gงขึ Gนตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) โดย

เอกสารที?จดัทําเป็นภาษาอื?นนอกเหนือจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมกนัด้วยและให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) รับรองความถกูต้องของคําแปล
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คาํชี HแจงเกีKยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื?อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที? 5) พ.ศ.2550 ลงวนัที?  
2 กมุภาพนัธ์ 2550 กําหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจํากดัวา่ ให้ใช้แบบใดแบบ
หนึ?งใน ~ แบบ ที?แนบมาพร้อมนี G 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั?วไป ซึ?งเป็นแบบที?งา่ยไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที?กําหนดรายการตา่ง ๆ ที?จะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบที?ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั Gงคสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

 แตอ่ยา่งไรก็ตามเพื?อให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชมุ หากทา่นในฐานะผู้ ถือหุ้นไมอ่าจเข้าร่วมประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นได้ และมีความประสงค์จะแตง่ตั Gงผู้ รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่าน
ทําหนงัสือมอบฉนัทะโดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึKงเพียงแบบเดียวใน O แบบตามเอกสารแนบ ซึ?งบริษัทได้จดัเตรียม
มาให้ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั Gงนี G โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวให้ถกูต้องครบถ้วน 
และผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงชื?อในหนงัสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั Gงขีดฆ่าลง
วันที?ที? ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ผู้ มอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ ณ โต๊ะลงทะเบียนในวนัประชมุ 
 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะได้ โดยรายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิ?งที?สง่มาด้วย 7 หากผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษัท 
โดยมีรายละเอียดดงันี G กรุณาสง่ถึง นายไพบลูย์ คจุารีวณิช ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) (สาํนกังานใหญ่) เลขที? 475 อาคารสิริภิญโญ ยนิูตเลขที? 1801 ชั Gน 18 ถนนศรีอยธุยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-248-3745-6 โทรสาร 02-248-3747 โดยให้เอกสารสง่
ถงึบริษัทภายในวันทีK 20 เมษายน TUVW 
 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

1. วาระทั?วไป  
1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ?งเสียงต่อหนึ?งหุ้น ซึ?งผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ?ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian)  

1.2 ในกรณีมอบฉนัทะ  
 1.2.1 ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที?ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านั Gน 

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที?ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่
การลงคะแนนเสียงนั Gนไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  

 1.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไ ว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที? ที?ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื? องใด
นอกเหนือจากที?ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที?มีการเปลี?ยนแปลงหรือเพิ?มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที?เหน็สมควร  

2. วาระเลอืกตั Gงกรรมการ  
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีง เทา่กบัหนึ?งเสยีงตอ่หนึ?งหุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี G 

2.1  ในการเลือกตั Gงกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตั Gงบุคคลที?ได้รับการเสนอชื?อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที?จะเลือกตั Gงในครั Gงนั Gน โดยจะ
แบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้  
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2.2  กรณีที?บคุคลซึ?งได้รับเลือกตั Gงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั อนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที?จะ
เลือกตั Gงในครั Gงนั Gน ให้ประธานในที?ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ?งเป็นเสียงชี Gขาดเพื?อให้ได้จํานวน
กรรมการที?จะเลอืกตั Gงในครั Gงนั Gน  

 
วธีิปฏบิตัใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานที?ประชมุจะชี Gแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที?ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี G  
1. ประธานที?ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น

จากที?ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสยีง  
2. กรณีที?ผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึ Gน (เว้นแต่กรณีที?เป็นการ

ลงคะแนนลบั) ผู้ ถือหุ้นส่วนที?เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยไม่ต้องชมืูอ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออก
เสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ?ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที?ในหนงัสือ
มอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  

 
มตขิองทีKประชุมผู้ถอืหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี G  

§ กรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที?มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมตขิองที?ประชมุ   
§ กรณีอื?น ๆ ซึ?งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที?ประชมุจะเป็นไปตามที?

กฎหมายหรือข้อบงัคบันั Gนกําหนด โดยประธานที?ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที?ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว 
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานที?ประชมุออกเสยีงเพิ?มขึ Gนอีกหนึ?งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี Gขาด  
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั Gน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน

เพื?อเลือกตั Gงกรรมการ และประธานที?ประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที?มีสว่นได้
เสยีเป็นพิเศษนั Gน ออกนอกที?ประชมุชั?วคราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื?อมีผู้ ถือหุ้นในที?ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที?ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั โดยประธานที?ประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที?ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที?มีมตใิห้ลงคะแนนลบั  
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
 ประธานที?ประชมุจะชี Gแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที?ประชมุทราบก่อนเริ?มวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ?งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานที?ประชมุจะ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที?ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเครื?องหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที?ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั Gงคะแนนเสียงตามบตัรเสีย 
(ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสียงทั Gงหมดที?เข้าร่วมประชมุในวาระนั Gน ๆ และสว่นที?เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที?เหน็ด้วย และ 
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที?ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ Gนการประชมุ 
 
 กรณีที?จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที?ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรยืนยนัการ 
ลงคะแนน เชน่ ลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ชอ่งในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณี 
Custodian) หรือกรณีที?มีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งชื?อกํากบั 
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