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หลกัฐานทีตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม
 
1. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

1.1 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงบต้รประชาชน หรือหนังสือเดินทางซึงปรากฎภาพถ่ายของผูถื้อหุน้ 
1.2 ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(1)  หนังสือมอบฉนัทะ ทีมีบารโ์คด้ทีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  ซึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 
และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาภาพถ่ายบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้/ผูม้อบฉนัทะซึงไดล้งลายมือชือรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

(3) แสดงบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นนิตบุิคคลทีจดัตังตามกฎหมายไทย 
2.1 ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(1) แสดงบต้รประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผูแ้ทน 
(2) สาํเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน  ซึงรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม  มีอาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(1)  หนังสือมอบฉนัทะทีมีบารโ์คด้ทีแนบมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม  ซึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น  และใหผู้มี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลลงลายมือชือ  พรอัมประทบัตราบริษัท (หากมี) 
และลงลายมือชือผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน  ซึงรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึงลงนามในหนังสือ
มอบฉนัทะ  มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) แสดงบตัรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

3. กรณีผูถื้อหุน้ซึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึ นตามกฎหมายตา่งประเทศ 
ใหนํ้าความกรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นบุคคลธรรมดา ขอ้ 1. และกรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 2. มาใชบ้งัคบั

อนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึงมิไดมี้สญัชาติไทย  หรือเป็นนิติบุคคลทีจดัตังขึ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศแลว้แต่กรณี  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี  

(1) ใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ทีเป็นบุคคลธรรมดาซึงเขา้รว่มประชุม  แสดงใบสาํคญั
ประจาํตวัต่างดา้ว  หรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารทีใชแ้ทนหนังสือเดินทาง  ต่อเจา้หน้าทีลงทะเบียน
เพิมเติม  

(2) ใหผู้มี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล ลงลายมือชือ พรอ้มประทบัตราบริษัทในเอกสาร ตามขอ้ 2.1 (2) 
หรือขอ้ 2.2 (2) 

(3) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชือในหนังสือมอบฉนัทะทีมีบารโ์คด้ทีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึงได้
กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

(4) เอกสารทีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ  จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย  และ
ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนันรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปลดว้ย 
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4. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ และแตง่ตังใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

(1)  เอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 3. (2) – (3) ขา้งตน้ 
(2)  หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
(3) หนังสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
 

5. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ และแตง่ตังใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั 
ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุมแทน  ใหนํ้าคาํสั งศาลแต่งตัง

ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก  ซึงลงนามรบัรองโดยผูมี้อาํนาจมาแสดงเพิมเติมดว้ย 
 

6. กรณีผูถื้อหุน้ทีเป็นผูเ้ยาว ์
บิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมาย  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุม

แทน  ใหนํ้าสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์ หรือสาํเนาทะเบียนบา้นทีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิมเติมดว้ย 

7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 
ผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุมแทน  ใหนํ้าคาํสั งศาล

แต่งตังใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์  ซึงลงนามรบัรองโดยผูมี้อาํนาจมาแสดงเพิมเติมดว้ย 
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ขันตอนการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
                 ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน       และยืนเอกสารหรือหลกัฐานเพือการตรวจสอบ  
ณ สถานทีประชุมไดต้ังแต่เวลา 09.30 น. ของวนัที 25 เมษายน 2559    ณ อาคารซนัทาวเวอร ์B ชัน 39 ตามแผนที 
สถานทีจดัประชุมทีไดแ้นบมาพรอ้มนี   และบริษัทฯจะใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียน  ดงันันเพือความสะดวก
รวดเร็วในการลงทะเบียน  ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดนําเอกสารลงทะเบียนทีมีบารโ์คด้  ซึงะนาคารได้
จดัส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมมาแสดงต่อเจา้หน้าทีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 

1. กรณีมาดว้ยตนเอง 
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยืนเอกสารทีมีบารโ์คด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานทีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วม

ประชุม 

1.2 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

2. กรณีรบัมอบฉนัทะ 
2.1  วธีิการมอบฉนัทะ 
  บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํหนังสือมอบฉนัทะ ทังแบบ ก. ข. และ ค. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามแบบทีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้  เพือใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง
สามารถพิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการรายใดรายหนึงทีบริษัทฯ ได้
เสนอชือไว ้ ซึงมีรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการทีบริษัทฯ เสนอชือใหผู้ถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะ    ในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่ง
หนึงเท่านัน  ซึงหนังสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ  ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชต้ามแต่กรณี 

 หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นแบบทั วไปง่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชก้บัผูถื้อหุน้ทุกกรณี) โดยผูถื้อหุน้
สามารถพิมพห์นังสือมอบฉนัทะแบบ ก. ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษทั www.mfec.co.th 

 หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบทีกาํหนดรายการต่าง ๆ ทีจะมอบฉนัทะทีละเอียดและชดัเจน  
โดยธนาคารไดจ้ดัส่งมายงัผูถื้อหุน้ พรอ้มหนังสือเชิญประชุมดว้ยแลว้  ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 

 หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. เป็นแบบทีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง
ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  ผูถื้อหุน้สามารถพิมพห์นังสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ไดจ้ากเว็บไซดข์องบริษัท www.mfec.co.th 

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืนเอกสาร ดงันี  
- เอกสารทีมีบารโ์คด้ พรอ้มหนังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านัน  ซึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  โดยบริษัทฯ จะรบัผิดชอบ
ค่าอาการแสตมป์ 20 บาทเอง 

-   เอกสารหลกัฐานทีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน  ยืนเอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ทีผ่านการตรวจแลว้ 
2.4 รบัรายงานประจาํปี 2558 (แบบรปูเล่ม) และรบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 
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ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียง 

 
ขันตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานทีประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผูถื้อหุน้ทีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครืองหมายในช่องทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และแสดงตวัเพือใหเ้จา้หน้าทีรบับตัรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ดว้ยระบบ
คิวอารโ์คด้  

3. ผูถื้อหุน้ทีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเครืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง  จะถือว่าอนุมติัตามทีประธานฯ เสนอต่อที
ประชุม  ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที  โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทังหมดเมือเสร็จสิ นการประชุม 

 

กติกาการนบัคะแนนเสียง 
1.  ใหนั้บหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง  และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ  เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอืน   
2. บริษัทฯ ใชร้ะบบคิวอารโ์คด้ในการนับคะแนนเสียง 
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในทีประชุม เฉพาะทีออก

เสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  แลว้นําไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทังหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและผูถื้อหุน้
ทีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษัทฯ พรอ้มลงคะแนนเสียงล่วงหน้า           

4. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยแต่ละวาระจะใชจ้าํนวน
หุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 


