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รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นและการมอบฉันทะ 

 

1. หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะทัง้แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยก์าํหนดไว ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน 

หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทรายใดรายหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่บรษัิทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอื

เชิญประชุมฉบบันี ้โดยในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสยีงเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ ซึง่หนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะแบบ ผูถื้อหุน้สามารถใชต้ามแตล่ะกรณี ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป  

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีตอ้งการมอบฉนัทะไว ้

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งการหนงัสือมอบฉันทะเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไดท่ี้ 

www.jwd-group.com  

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะโดยดาํเนินการ ดงันี ้

1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดยีวเทา่นัน้ ดงันี ้ 

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทคน

ใดคนหนึง่ โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครือ่งหมายหนา้

ช่ือกรรมการอิสระตามขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียว

ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

3) ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ี ณ วนัท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทได้

อาํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง

บางสว่นซึ่งนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแตง่ตัง้

ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

 

 

http://www.jwd-group.com/
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3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งแสดง 

กรณีบุคคลธรรมดา 

1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท่ี้ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ – สกุล ใหย้ื่น

หลกัฐานประกอบดว้ย 

2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลาย         

มือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให ้ซึ่งแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้ซึ่งแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งช่ือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง  

นิติบุคคล 

1) กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ   

- สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) พรอ้มประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้ซึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคลนัน้ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล 

2) กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้มี) และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคล ซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให ้ซึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม) ซึ่งเป็น       

ผูม้อบฉนัทะ และลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้ซึ่งแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งช่ือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง  
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3) กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- ใหเ้ตรยีมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1) หรอื 2) โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งสง่

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ

ผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1) ประธานท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาํ

เครือ่งหมายลงในช่องท่ีกาํหนดในบตัรลงคะแนนเสยีง โดยจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดอ้ย่างชดัเจน

ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทาํเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ         

“ไม่เห็นดว้ย” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือทาํเครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลาย        

มือช่ือกาํกบับรเิวณท่ีขีดฆา่ เป็นตน้ ซึง่จะมีผลทาํใหก้ารลงคะแนนเสยีงนัน้เป็นโมฆะ 

3) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมแบบ E-meeting ท่านสามารถลงคะแนนผ่านระบบท่ีทางบริษัทฯ ไดม้ีการจดัเตรยีม

ไว ้และไดส้่งไปใหท้่านแลว้ล่วงหนา้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์ท่านใชป้ระกอบการเขา้ร่วมการประชุม โดยท่าน

สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง หากท่านประสงคล์งคะแนนไมเ่ห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงกรุณากดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และไปท่ีหน้าต่างลงคะแนนเพ่ือลงคะแนน เมื่อลงคะแนน

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัมาท่ีหนา้ตา่ง E-meeting และกดปุ่ มเอามือลง (Lower Hand) เจา้หนา้ท่ีจะทาํการรวบรวม

คะแนนจากในระบบลงคะแนนเพ่ือทาํการรวบรวมคะแนนทัง้หมด 

4) ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ผู้ร ับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น                    

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 
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- หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะหรอืระบุ

ไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

5) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเครื่องหมายใดๆ ในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนมุตัิตามท่ี

ประธานฯ ไดเ้สนอตอ่ท่ีประชมุ 

6) สาํหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17 กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัตอ่ไปนี ้

- ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

- ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

- บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง         

ชีข้าด 

 

5 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

1) ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นปกติ เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็น   

อยา่งอ่ืน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานฯ มีเสยีงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ตา่งหาก 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

2)  วิธีการนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือบตัรเสยี 

หกัออกจากจาํนวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ คะแนนเสียงสว่นท่ีเหลือถือว่าเป็นคะแนน

เสยีงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

3) บริษัทจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นี ้จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละ

วาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือออกจากการประชุมก่อน ทัง้นี ้

บริษัทไดจ้ดัใหม้ี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรกึษากฎหมายภายนอกเพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนน

เสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ่ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั

ของบรษัิท 


