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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

        ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฎิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2542  โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฎิบตัิทีด่ ี
ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ยดึถือปฎิบตัิตอ่ไป  ทัง้นี ้บริษัท ขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามที่บริษัท จะพจิารณาเห็นเหมาะสม 
 
1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

 ใบลงทะเบยีน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (ส าหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุแทน) 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง :  
o ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชนหรือ 
         บตัรประจ าตวัข้าราชการหรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือ 
         ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
o ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1  และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนา 
        ถกูต้อง 
o ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดยีวกบัข้อ1  และลงช่ือรับรอง 
        ส าเนาถกูต้อง 

 
นิติบุคคล 

 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :  
o แสดงส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ 1  

ที่ลงช่ือ รับรองส าเนาถกูต้อง 
o แสดงส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน 
        นิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทน 
        นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 



 

 กรณีมีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 
        และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
o ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจ 
         กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
o ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาข้อ 1 

 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน 
ประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

o ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล  
o ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมิได้มีสญัชาติไทย และมอบให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนงัสอื

มอบฉนัทะแทน ต้องแสดงหลกัฐานเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

 หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยให้คสัโตเดีย(Custodian)  
  เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
2. วิธีการมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า เร่ืองการก าหนดแบบหนงัสอื (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นมิได้มีสญัชาติไทยและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 

           ไทย   เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก และ ข ตามทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด มา

พร้อมกนันี ้หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค สามารถ download ได้จาก www.dracopcb.com และ
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้
 
1. ให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มาให้ เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช ่ Custodian จะเลอืกใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

http://www.dracopcb.com/


 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัททา่นใดทา่นหนึง่ เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้า
ร่วมประชมุดงักลา่ว  ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
 

- ดร. อดลุ  อมตวิวฒัน์   อาย ุ  79   ปี 
 ที่อยู ่ 419 หมูบ้่านปัญญา  ซอยแยกพฒันาการ  แขวงสวนหลวง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320 

  และเป็นกรรมการอิสระ ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุครัง้นีแ้ตอ่ยา่งใด 
 - นายออ่ง  ทนุ    อาย ุ  57   ปี 
  ที่อยู ่ 215  ซ.สนัติคาม ถนนสขุมุวิท 109  ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
  และเป็นกรรมการอิสระ ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุครัง้นีแ้ตอ่ยา่งใด 
 
3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน  20  บาท พร้อมทัง้ขดีฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 
4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะ ใสซ่องสง่มายงัฝ่ายบริหารและธุรการกลาง โดยตดิตอ่ นางสาววรานิษฐ์  ภิรมย์ธีรปรัชญา หรือ  
นางสาวกฤติยา หตุางกรู โทรศพัท์  02-501-1040  โทรสาร  02-106-3110   ภายในวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มเีวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แบง่แยกการลง 
คะแนนเสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น
น้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมดุทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.   
 

อนึง่ ผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่ได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือ แบบ ข  ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว
ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวนีไ้ด้ 
  
3  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 
08.30 น. เป็นต้นไป  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ ห้องยคุลธร  เลขที่ 333  ถนนเชิดวฒุากาศ  เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
 
 



 
 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 
วาระทั่วไป 
1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวธีิชูมือ โดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่ การ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลง 
คะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลงคะแนน 
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ  
หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณา 
และลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13  ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จ านวนกรรมการ
ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
วิธีปฎิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมกีารสอบถามทีละวาระจาก  
ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
(2) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ชมูือขึน้ และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน ดงันี ้
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง 

         เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย หรือ      งดออกเสยีง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเพยีงช่องเดียวเทา่นัน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระ 



 
 
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
-  กรณีอื่นๆ ซึง่มกีฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบกอ่นการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระดงักลา่ว 

 หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้และ
ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนนัออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการ
ออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุวา่บริษัทจะนบั
คะแนนเสยีงแตล่ะวาระจากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท า
เคร่ืองหมายไว้  และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุรับทราบทกุวาระหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ 


