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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฎิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิทดี่ ี
ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ยึดถือปฎิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ บริ ษัท ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
 ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สาหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง :
o ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรประจาตัวข้ าราชการหรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม :
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมกรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
o สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามข้ อ 1 และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
o สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้ อ1 และลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
นิติบุคคล
 กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง :
o แสดงสาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ 1
ที่ลงชื่อ รับรองสาเนาถูกต้ อง
o แสดงสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบคุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

 กรณีมีการมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม :
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
o สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
o สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาข้ อ 1
 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
o ให้ เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
o ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมิได้ มีสญ
ั ชาติไทย และมอบให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน ต้ องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ คสั โตเดีย(Custodian)
เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นมิได้ มีสญ
ั ชาติไทยและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด มาพร้ อมกันนี ้
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ download ได้ จาก www.dracopcb.com และในกรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ข เท่านัน้

2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัทท่านใดท่านหนึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วม
ประชุมดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
-
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3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันทีท่ ี่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริษัทได้ เตรี ยมอากรแสตมป์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วม
ประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ใส่ซองส่งมายังฝ่ ายบริ หารและธุรการกลาง โดยติดต่อ นางสาววรานิษฐ์ ภิรมย์ธีรปรัชญา หรื อ
นางสาวกฤติยา หุตางกูร โทรศัพท์ 02-501-1040 โทรสาร 02-106-3110 ภายในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทได้ มเี วลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่มประชุม
ทังนี
้ ้
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แบ่งแยกการลง
คะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน
น้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
เว้ นแต่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
อนึง่ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง
กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้ แล้ ว สามารถใช้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวสาหรับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี ้ได้
3 การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา
08.30 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม ชัน้ 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริ ษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนน
ติวานนท์ ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามแผนที่สถานทีจ่ ดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับ
มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง การ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลง
คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา
และลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 13 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา มี คะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฎิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชมู ือขึ ้น และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนี ้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทาเครื่ องหมาย ในช่อง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ ษัทได้ แจกให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมเพียงช่องเดียวเท่านัน้
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่
กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนใน
แต่ละวาระดังกล่าว
 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
 ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนันและ
้
ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุมว่าบริ ษัทจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงได้ ทา
เครื่ องหมายไว้ และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบทุกวาระหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม

