
 

 

หลกัฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

สิง่ที่สง่มาด้วย 10.  

หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

1.กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: 

 - ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทยโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึง่ยงัไมห่มดอายแุละปรากฎ 

ภาพถ่ายของผู้ ถือหุ้น เช่น บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือใบอนญุาตขบัรถหรือหนงัสอื เดินทาง

บริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

 - ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตติา่งด้าวโปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทาง หรือ

เอกสาร ที่ใช้แทนหนงัสอืเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

 - กรณีมีการแก้ไขช่ือสกลุ-ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

2. กรณีมอบฉันทะ : 

 - ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ สามารถมอบฉนัทะให้ผู้หนึง่ผู้ใดเป็นผู้ รับมอบฉนัทะก็ได้แตผู่้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีว 

เทา่นัน้ท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมนี  ้

 - ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า   เห็นด้วย               

ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยก าหนดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ ประสงค์

ของผู้มอบฉนัทะ 

 - ให้ผู้ รับมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานกุารบริษัทก่อนเวลาประชุมโดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือ   

ให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สาคญัผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่หนงัสอืมอบ ฉนัทะต้องติดอากร

แสตมป์ 20 บาท (บมจ. พฒัน์กล อ านวยความสะดวกในติดอากรแสตมป์ให้) 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 - กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : 

  1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบข.) หรือ Download จาก 

www.patkol.com ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ 

  3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้ รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรอง      

ส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตต่ิางด้าว: 

  1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่ง่มาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ(แบบข.)  หรือ  Download จาก 

www.patkol.com ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
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  2) ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนงัสือเดินทางซึ่งผู้มอบ

ฉนัทะ ได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของส าเนา 

  3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าวหรือ

หนงัสอืเดินทางหรือเอกสารท่ีใช้แทนหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง

ของส าเนา 

 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล  :  

- นิติบุคคลสัญชาติไทย 

  1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่ง่มาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ(แบบข.)หรือDownload จาก 

www.patkol.com ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มีนาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ

และผู้ รับมอบฉนัทะ 

  2) ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหนว่ยงานที่มีอ านาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนซึ่ง

รับรอง ความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอานาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)ทัง้นีเอกสารดงักลา่ว

ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้มี อ านาจกระท าการแทนนิติ

บคุคล  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

  3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้มีนาจลงนามแทนนิติบคุคลซึ่งบคุคล 

ดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของส าเนา 

  4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่บคุคลดงักลา่วได้             

ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของส าเนา 

 

 -นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

  1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่สง่มาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ หรือ Download จาก www.patkol.com ซึง่

ได้กรอก ข้อความถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้ลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนติิบคุคลซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 

  2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน(Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

ซึง่ ออกมาให้ไมเ่กิน1ปีก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคล 

หรือผู้ รับมอบอ านาจของคสัโตเดยีน(Custodian) (กรณีมีหนงัสอืมอบอ านาจก าหนดให้ผู้ รับมอบอ านาจลงนามรับรอง เอกสาร

ดงักลา่วได้) 
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  3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ 

คสัโตเดียน(Custodian) ซึง่บคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของส าเนา 

  4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่บคุคลดงักลา่วได้              

ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องของส าเนา 

 

  5) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ ประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน 

(Custodian) 

  6) ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคสัโตเดียน(Custodian)เป็นผู้            

ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

  ทัง้นีเ้อกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ ถือหุ้น 

หรือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 - กรณีใช้การพิมพ์ลายนิว้มือแทนการลงลายมือช่ือให้พิมพ์ลายนิว้หัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า               

“ลายพิมพ์หวัแม่มือซ้ายของ…….” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิว้มืออนัแท้จริงของผู้นัน้ และต้องพิมพ์                  

ลายนิว้มือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือช่ือรับรองและต้องแนบส า เนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบัตรประจ าตัว 

ข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแนบไปพร้อมกนัด้วย 

 - ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองผู้ ถือหุ้นอาจเลอืกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตาม ความ

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะหรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนน แทนได้

ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

  1. นายวีระชยั   ศรีขจร  กรรมการอิสระ   หรือ 

  2. นายปรีชา   จนัทรางกรู    กรรมการอิสระ 

  สง่มาที่ เลขานกุารบริษัท ส านกักรรมการ บริษัท พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 

  เลขที่348 ถนนเฉลมิพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250 

 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึน้และ              

ลงนามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่กลา่วข้างต้น ไปยงัเลขานกุารบริษัทพร้อมเอกสารตา่งๆที่เก่ียวข้องโดยสง่ถึงบริษัทฯ ลว่งหน้า

ก่อนการประชมุอยา่งน้อย 1วนั 

 - ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวั ข้าราชการ/

หนงัสอืเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาต)ิของผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียน 

 



 

 

หลกัฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

สิง่ที่สง่มาด้วย 10.  

3. กรณีผู้ถอืหุ้นถงึแก่กรรม : ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทนโดย 

จะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดกซึง่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายไุมเ่กิน6เดือนก่อนวนัประชมุมา 

แสดงเพิ่มเตมิด้วย 

 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์: ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่น               

เข้าร่วมประชมุแทนโดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

5. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์ซึ่ง ลงนาม

รับรองโดย ผู้มีอ านาจ อายไุมเ่กิน6เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

 

รายละเอียดการลงทะเบียน 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกว่า 1.30ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 8.30 น. เป็นต้นไป 

 • กรณีมาด้วยตนเอง 

  - ติดตอ่จดุลงทะเบียนพร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

  - รับบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

 • กรณีรับมอบฉันทะ 

 - ติดต่อจุดตรวจเอกสารและยื่นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั น้ ซึ่งได้กรอกข้อความ                  

ถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุม

ตามแตก่รณีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถกูต้อง 

 - ติดตอ่จดุลงทะเบียนพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุตามแตก่รณี

ซึง่ ผา่นการตรวจสอบความถกูต้องจากเจ้าหน้าที่แล้ว 

 - รับบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

 

การออกเสียงลงคะแนน 

 1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง (หุ้นสามญั) และหนึ่งร้อยหุ้น

ตอ่หนึง่เสยีง (หุ้นบริุมสทิธิ)และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ ้

  - ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 



 

 

หลกัฐานการแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ รายละเอียดการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

สิง่ที่สง่มาด้วย 10.  

  - ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคบับริษัทฯก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้               

เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน ในแต่ละวาระ

ดงักลา่ว 

 2. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน 

หนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

 3. ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั น้ และประธานในที่ประชุม             

อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 

 4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า “มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ชีข้าดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น      

ซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง 

เป็นเสยีงชีข้าด” 

 5. บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยนัการ

ลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ โดยไมน่บัการ

งดออกเสียงหรือบตัรเสียเป็นฐานในการนบัคะแนน  แล้วส่วนที่เหลือจึงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย  แล้วจะแจ้งผล

คะแนนให้ที่ประชมุรับทราบเป็นรายวาระ 

 6. กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น 

ลงคะแนนเกินกวา่หนึง่ช่อง หรือ มีการแยกการลงคะแนน (ยกเว้นคสัโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนบตัร 

 

************************ 


