
 
 

เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวธีิปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม 
 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือ สญัชาติต่างด้าว : 

1.1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.1.2  แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน    
บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น  
กรณีทีผู่ถื้อหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชือ่-ชือ่สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย  

1.2 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย : 
1.2.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
1.2.2  ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง
รับรองความถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุคลนัน้ๆ และประทบัตรา (ถ้ามี) 
1.2.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึ่งรับรองความถกูต้องแล้ว  

1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :  
1.3.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
1.3.2  หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 
ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
คล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ   
1.3.3  ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจที่มาเข้าร่วมประชมุซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย และสญัชาติต่างด้าว :  
2.1.1   แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
2.1.2   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.1.3   ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉนัทะ   
2.1.4   ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 

2.2 กรณีที่ผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย :  
2.2.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด 
2.2.2  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.2.3 ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง
รับรองความถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุคลนัน้ๆ และประทบัตรา (ถ้ามี) 
2.2.4 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลนัน้ๆ ซึง่รับรองความถกูต้อง
โดยกรรมการดงักลา่วแล้ว 
2.2.5 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 
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2.3 กรณีที่ผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : 
2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
2.3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
2.3.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 

เดือนซึง่แสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจและอ านาจกรรมการ พร้อมทัง้รับรองโดยโนตารีพบัลิคหรือหน่วยงานที่
มีอ านาจคล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ   

2.3.4 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนัน้ๆ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดงักล่าวแล้ว 

2.3.5 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 
 
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึง่มีบาร์โคด  
3.2 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน  
3.3 ส าเนาเอกสารของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุในต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี 

3.4 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศที่มอบอ านาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน  

3.5 ส าเนาหนงัสอืยืนยนั หรือ ส าเนาใบอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian  
3.6 ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่ Custodian  มอบอ านาจให้กรรมการ  หรือผู้บริหาร  หรือพนกังานของ Custodian  มอบ

ฉนัทะได้ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
3.7 ส าเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
3.8 ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชมุ 

 
ในหนงัสอืมอบฉนัทะแต่ละฉบบันัน้ โปรดติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้วย 
เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความ

ถกูต้องของค าแปลโดยผู้มอบฉนัทะ 
 
4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านหนึง่ รายละเอียดตามที่ส่งมา
ด้วยล าดบัที่ 4 เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
 ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้จัดท าขึน้ และ
ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยส่งถงึเลขานุการบริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 71 อาคาร
เอสพี อาเขต ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน 
2562 จกัเป็นพระคณุย่ิง จกัเป็นพระคณุย่ิง 
 
 



 
 

การลงทะเบียน  
เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวนัประชมุตัง้แต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  

 
การออกเสียงลงคะแนน  

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้  

• ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน 
เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

• ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว  
2. การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้น 1 รายมีสทิธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงเพียง

ทางหนึง่ทางใดเท่านัน้ จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไม่ได้  
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ 

ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้  
4. ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในที่ประชุม

อาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นออกนอกห้องประชมุชัว่คราวก็ได้ 
 


