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หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วธีิการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 

 ใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉนัทะ (ส ำหรับกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ประชุมแทน) 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง :  
o ใหแ้สดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือ 
         บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (ในกรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม : 
o หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีแนบมำพร้อมกรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือช่ือ 
         ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
o ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหผู้ถื้อหุน้ตำมขอ้ 1 และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส ำเนำ 
        ถูกตอ้ง 
o ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัขอ้ 1 และลงช่ือรับรอง 
        ส ำเนำถูกตอ้ง 

 
นิตบุิคคล 

 กรณีผูมี้อ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง :  
o แสดงส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำขอ้ 1  
        ท่ีลงช่ือรับรอง ส ำเนำถูกตอ้ง 
o แสดงส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทน 
        นิติบุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
        นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
 

 กรณีมีกำรมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขำ้ประชุม : 
o หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น 
        และลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
o ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจ 
         กระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
o ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดำขอ้ 1 



 กรณีกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชำติไทยและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ 

o ใหเ้ตรียมเอกสำรและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล  
o ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มิไดมี้สญัชำติไทย และมอบใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนำมในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน ตอ้งแสดงหลกัฐำนเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 
 หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชำติไทยใหค้สัโตเดีย(Custodian)  

  เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบ

ธุรกิจ Custodian 
ทั้งน้ี เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ 
ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 

 
2. วธีิการมอบฉันทะ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยไ์ดก้ ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไวจ้ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ เร่ืองกำรก ำหนดแบบหนงัสือ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้มิไดมี้สญัชำติไทยและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย 
                                 เป็น ผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด มำพร้อมกนัน้ี 
หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค สำมำรถ download ไดจ้ำก www.dracopcb.com และในกรณีท่ีผูถื้อ
หุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมำให ้ เพียงแบบเดียวเท่ำนั้น ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
หนงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเท่ำนั้น 
2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัท่ำนใดท่ำนหน่ึง เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในกำรเขำ้
ร่วมประชุมดงักล่ำว  ตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี  
 - ดร. อดุล  อมตววิฒัน์   อำย ุ  77   ปี 
  ท่ีอยู ่ 419 หมู่บำ้นปัญญำ  ซอยแยกพฒันำกำร  แขวงสวนหลวง เขตหว้ยขวำง  กรุงเทพฯ 10320 
  และเป็นกรรมกำรอิสระ ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมคร้ังน้ีแต่อยำ่งใด 
 - นำยสุรพล  ปล้ืมอำรมย ์   อำย ุ  59   ปี 
  ท่ีอยู ่ 2/215  ซ มหำดเลก็หลวง 1 ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
  และเป็นกรรมกำรอิสระ ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมคร้ังน้ีแต่อยำ่งใด 
 

http://www.dracopcb.com/


3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 30 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนั
ตำมกฎหมำย ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ตรียมอำกรแสตมป์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะ ใส่ซองส่งมำยงัฝ่ำยบริหำรและธุรกำรกลำง โดยติดต่อ นำงสำวสุทธิชำ ยนัจงัหรีด  หรือ  
นำงสำวกฤติยำ หุตำงกรู โทรศพัท ์ 02-501-1040  โทรสำร  02-501-1248   ภำยในวนัองัคำรท่ี  21  เมษำยน 2558  เพื่อให้
เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลำตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเร่ิมประชุม 
 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สำมำรถจะมอบฉนัทะเพียงบำงส่วนนอ้ยกวำ่จ ำนวนท่ี 
ตนถืออยูไ่ด ้ เวน้แตเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรำกฎช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้ตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.   
 
อน่ึง ผูถื้อหุน้ท่ำนใดท่ีไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบ ก หรือ แบบ ข  ตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  
เร่ืองก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2549 ไวแ้ลว้ สำมำรถใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำวส ำหรับ 
กำรประชุมผูถื้อหุน้ในครำวน้ีได ้
  
3  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 1 ชัว่โมง หรือตั้งแต่เวลำ 08.30 น.  
เป็นตน้ไป  ณ โรงแรมอมำรี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ หอ้งยคุลธร  เลขท่ี 333  ถนนเชิดวฒุำกำศ  เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนท่ีสถำนท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมำพร้อมน้ี 

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น 
หลกัเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง 
วาระทัว่ไป 
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยดว้ยวธีิชูมือ โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่ง 
กำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น กำรลง 
คะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อวำ่กำรลงคะแนน 
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
2.2     หำกผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประกำรใด  ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำ 
และลงคะแนนไดต้ำมท่ีเห็นสมควร 



วาระเลอืกตั้งกรรมการ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร เท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกนั
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็น ผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 
วธีิปฎบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(1) ประธำนท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำก  
ท่ีประชุมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
(2) หำกผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ำนใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือข้ึน และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะลงคะแนนในบตัรยนืยนักำรลงคะแนน ดงัน้ี 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท ำเคร่ืองหมำย     

ในช่อง 
       เห็นดว้ย         ไม่เห็นดว้ย หรือ   งดออกเสียง ลงในบตัรยนืยนักำรลงคะแนนท่ีบริษทัไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้หรือ 
ผูรั้บมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเพียงช่องเดียวเท่ำนั้น เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนนเสียง
แต่ละวำระ 
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกเป็นมติของท่ีประชุม 
-  กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมำย หรือขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตำมท่ี
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบันั้นก ำหนด โดยประธำนในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนน
ในแต่ละวำระดงักล่ำว 
 หำกคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงช้ีขำด 
 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพำะ หำ้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้นและ

ประธำนท่ีประชุมอำจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะนนัออกนอกท่ีประชุมชัว่ครำวก็ได ้เวน้แต่เป็นกำร
ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมกำร 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธำนท่ีประชุมจะช้ีแจงวธีิกำรนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุมวำ่บริษทัจะนบัคะแนนเสียง 
แต่ละวำระจำกบตัรยนืยนักำรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ ำเคร่ืองหมำย
ไว ้และจะแจง้ผลกำรนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทรำบทุกวำระหลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม 


