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เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 

1. เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 (1)    กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ  เชน บัตรประจําตัวประชาชน  บัตร

ประจําตัวขาราชการ  ใบขับข่ี  หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download  

ไดจาก  www.uwc.co.th  ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใดแบบหนึ่ง)  ซึ่งไดกรอก

ขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(2.2) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ (1)  และผูถือหุนไดลงช่ือ 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(2.3) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับ ขอ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 

 (1) กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณี  บุคคลธรรมดา 

ขอ (1) 

(1.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปน

ผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
 

(2) กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 

Download  ไดจาก  www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใดแบบหนึ่ง) 

ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

(2.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(2.3) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ

และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(2.4) แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 

ขอ (1) 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 8 
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กรณีผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและแตงต้ัง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล 

กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ไดจาก  

www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะผูมอบฉันทะตองลงนามโดยผูมี

อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานท่ีตองแนบมาพรอมกับหนังสือมอบ

ฉันทะ คือ 

(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

(1.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 

(2) ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน   บัตรประจําตัวขาราชการ  ใบขับข่ี  หรือ หนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะตอ

เจาหนาท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุม  
 

ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ

ฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดท้ัง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได  

สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.  แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 
 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวง

พาณิชย กําหนดหรือสามารถ Download  ไดจาก  www.uwc.co.th.  ซึ่งมีใหเลือก 3  แบบ  ดังน้ี 

 แบบ ก.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไป  ซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 แบบ ข.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค.  เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผู ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 

(1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง  เพียงแบบเดียวเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน  หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง  โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถือหุนประสงคจะมอบ

ฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนาช่ือกรรมการอิสระ  ตามท่ีบริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก

เพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท  ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 

   ท้ังน้ีผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการ

ลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบ

ฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีตนถืออยูได 
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3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอน 1  ช่ัวโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 นาฬิกา เปน

ตนไปในวันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 ณ หองคอนเวนช่ันช้ัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร เลขท่ี 1011 ถนน

พระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ีไดแนบมาพรอมน้ี 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 1. หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

  วาระท่ัวไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธียกมือ โดยใหนับหน่ึงหุนเปน

หน่ึงเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใด อยางหน่ึง  คือ 

เห็นดวย  ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียง

ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไวไมชัดเจน  ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ

ลงคะแนนไดแตไมสามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย  

หรืองดออกเสียง 
 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 

  สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง

กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน

เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแตละวาระ 

  ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ีประชุม

รับทราบ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

(1) ประธานท่ีประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน

แตละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย  

ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง 

(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง

ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน  จากน้ันจะนํามาหักออกจากเสียงท้ังหมดท่ีเขารวม

ประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระน้ันๆ  
 

3. มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
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    กรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

    กรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา  3  ใน  4  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ี

สําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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