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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)    กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่   หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ให้ ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย 
 

 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ 

Download  ได้จาก  www.cenplc.com  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด        
แบบหนึ่ง)  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ  
ผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1)  และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อ    
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1) 
 

กรณีนิติบุคคล 
 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1.1) แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิ ติบุคคลเช่นเ ดียวกับกรณี            
บุคคลธรรมดา ข้อ (1) 

(1.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น    
ผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 

Download  ได้จาก  www.cenplc.com  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด        
แบบหนึ่ง)    ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทน         
นิติบุคคล (กรรมการ)   ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(2.2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(2.3) ส าเนาเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่ งเ ป็น               
ผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(2.4) แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น เ ดียวกับกรณี            
บุคคลธรรมดา ข้อ (1) 

 
กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download ได้จาก  

www.cenplc.com  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ   ผู้มอบฉันทะต้องลง
นามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อม
กับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ            

คัสโตเดียน (Custodian) 
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว

ประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่  หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าที่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 
ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได้  ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข.      
แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 
 
2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  และ  แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวง
พาณิชย์ ก าหนดหรือสามารถ Download  ได้จาก  www.cenplc.com   ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ  ดังนี้ 

 แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป  ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ

ดังนี้ 
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  เพียงแบบเดียวเท่านั้น 
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(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ   
มอบฉันทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ  ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
   
 ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้  และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ 
 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1  ชั่วโมง หรือต้ังแต่เวลา  13.00 นาฬิกา   
เป็นต้นไป ในวันพุธที่  21 ธันวาคม  2559  ณ  ห้องวิมานทิพย์  ชั้น 5  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์  เลขที่ 372  ถนน
พระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
  วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้น
เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด      
อย่างหนึ่ง  คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย          
ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

 

  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
  ส าหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้ นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง       
ชี้ขาด 
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2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
  ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุม
รับทราบ  โดยมีแนวทาง   ดังนี้ 

(1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละคร้ังจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น  
ท่านใด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 

(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น  จากนั้นจะน ามาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่     
เข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ   

 
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

    กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
    กรณีดังต่อไปนี้  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่

ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น  โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 


