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ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

เอกสารที�ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม 

1. เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

1.1 นําแบบฟอรม์การลงทะเบียน มายื�น ณ จุดลงทะเบียน 

1.2 ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบบั
จริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื�องทะเบียน   

*ในกรณีที�มีการแกไ้ขชื�อ-สกุล ตอ้งแสดงและนําหลกัฐานรบัรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2. มอบฉนัทะ   

2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะนําแบบฟอรม์ลงทะเบียน มายื�น ณ จุดลงทะเบียน 

2.2 ผูร้บัมอบฉนัทะนําส่งหนังสือมอบฉนัทะ(สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8.)  

กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(ก)   ผูม้อบฉนัทะ    – กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
 ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข)   ผูร้บัมอบฉนัทะ - กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
 ต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล หรือ Customdian 

(ก)  หนังสือมอบฉนัทะ ลงนามโดยผูมี้อาํนาจผกูพนันิติบุคคล   พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล 
(ถา้มี)  และลงนามผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

� สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ อายุไม่เกิน 90 วนั  พรอ้มรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลและประทบัตราสาํคญันิติบุคคล (ถา้มี) 

� ผูม้อบฉนัทะ– กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
ต่างประเทศ) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลที�ได ้ ลงนามในหนังสือมอบฉนัทะพรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

� ผูร้บัมอบฉนัทะ – กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น 
 ชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

� สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการที�มีอาํนาจของประเทศที�นิติบุคคล
นัJนตัJงอยู ่ หนังสือรบัรองฯ ผ่านการรบัรองจากโนตารีพบับลิค หรือหน่วยงานราชการ อายุไม่
เกิน 90 วนั  ลงนามรบัรองโดยผูมี้อาํนาจผกูพนันิติบุคคลและประทบัตราสาํคญันิติบุคคล 
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� ผูม้อบฉนัทะ – กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลที�ไดล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะ  พรอ้ม
ลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

� ผูร้บัมอบฉนัทะ – กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

    หมายเหตุ   
1.   กรณีเอกสารของนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ�งมิไดเ้ป็นภาษาองักฤษ ตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลลงนาม
รบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

2.   กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอาํนาจให ้ Custodian และ
แนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจ  และของ Custodian ตาม 1.1 หรือ 1.2 แลว้แต่กรณี  
ประกอบกบหนังสือยนืยนั หรือสาํเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย 

   *ในกรณีที�มีการแกไ้ขชื�อ-สกุล ตอ้งแสดงและนําหลกัฐานรบัรองการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว พรอ้มลงนาม 
   รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

วิธีการมอบฉนัทะ 

 บริษัท ฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ซึ�งเป็นหนังสือมอบฉนัทะที�กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบ
ฉนัทะ ระบุแบบชดัเจนตายตวั   ทัJงนีJ มีรายละเอียดเป็นไปตามแบบซึ�งกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยก์าํหนด  
ซึ�งผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันีJ  

o มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัทฯ  บุคคลใดบุคคลหนึ�งเพียงท่านเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน 

ทัJงนีJ   ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแบ่งแยก
คะแนนเสียงได ้

o ปิดอากรแสตมป์  จาํนวน 20 บาท พรอ้มขดีฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนังสือมอบฉนัทะ  เพื�อใหถู้กตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย   (บริษัทฯ อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที�มา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม) 

o ส่งหนังสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพรอ้มเอกสารประกอบ จดัส่งมายงั : 

สาํนักเลขานุการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน)    333 อาคารเลา้เป้งงว้น ชัJน 21 ซ.เฉยพ่วง 
ถ.วิภาวดีรงัสิต  แขวงขอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

ขั*นตอนการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนําเอกสารยื�นตรวจหลกัฐาน              ลงทเบียนรบับตัรลงคะแนน         รบัประทานอาหารวา่ง       

และลงทะเบียนเริ�มเวลา 8.30 น.                                        

                                      
หมายเหต ุ ผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะกลบัก่อนเวลา รบกวนกรอกแบบประเมินและมอบใหก้บัเจา้หน้าที� 

o ขอสงวนสิทธิในการรบัลงทะเบียน สาํหรบัผูที้�นําเอกสารมาไม่ครบถว้น    
o กรณีผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมการประชุมล่าชา้กว่าเวลาเปิดการประชุม จะนับคะแนนเสียงเขา้ในวาระที�ทนั

สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมแทน 
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การออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานที�ประชุม ชีJ แจงรายละเอียดวธีิการลงคะแนนใหที้�ประชุม
ทราบ  โดยมีแนวทางดงันีJ  
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ใหนั้บหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้  ซึ�งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ประธานที�ประชุม จะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  โดยมีการสอบถามความเห็น
จากที�ประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง ใหท้าํเครื�องหมายในช่องที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และแสดงตวัเพื�อใหเ้จา้หน้าที�รบับตัรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียง ดว้ยระบบ
คิวอารโ์คด้  

3. ผูถื้อหุน้ที�เห็นดว้ย หรือไม่ทาํเครื�องหมายในบตัรลงคะแนนเสียง  จะถือว่าอนุมติัตามที�ประธานฯ เสนอต่อที�
ประชุม  ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที�  โดยจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทัJงหมดเมื�อเสร็จสิJ นการประชุม 

 

การนบัคะแนนเสียงและแจง้การนบัคะแนน 
1. ใหนั้บหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง  และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ  เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื�น   
2. บริษัทฯ ใชร้ะบบคิวอารโ์คด้ในการนับคะแนนเสียง 
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  บริษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที�ประชุม เฉพาะที�ออก

เสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  แลว้นําไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทัJงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและผูถื้อหุน้
ที�มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบริษัทฯ พรอ้มลงคะแนนเสียงล่วงหน้า           

4. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยแต่ละวาระจะใชจ้าํนวน
หุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




