
 
 

 

 
ข้อปฏิบัตสิ าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือ
หุ้น บริษัทฯ จงึก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น  หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น  
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนแสดง
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ี
บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1.   กรณีบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง                
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตั วหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

2.   นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ 

(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่
ได้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อ มบตัรประจ าตวัหรือห นงัสือเดินทาง  (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 



 
 

 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่

 ได้  ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
 ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ใน
ตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

 

วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข :  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ี
จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

1) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้
ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์
ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

3) สง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ 
โดยจ่าหน้าซองถงึ ส านกังานเลขานกุารบริษัท อาคาร 11 ชัน้ 2 ภายในวนัองัคารท่ี 17 เมษายน 
2555 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอย่างน้อยหนึง่ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่จะถือหุ้นของบริษัทฯจ านวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
โดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือตัง้แตเ่วลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกวา่จะ
ถงึก าหนดเวลาประชมุ ณ  ห้องร่วมฤดี บอลรูม โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต ถนนเพลินจิต แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1.   การลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ และผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้รวมกนั 
โดยหนึง่หุ้นมีหนึง่เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น คือ เห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก่ีเสียงก็ได้  

1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระด้วยวิธีชมูือนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอก
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็ นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทฯได้
แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเม่ือตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ ท าการรวบรวมคะแนนส าหรับการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องอ อกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้
มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการ
ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทน 

3) มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ี

ประชมุจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

4) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีช้าด 
5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุ
ชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

6) การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุไมน้่อยกวา่ 5 คน ร้องขอ และท่ีประชมุ
มีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั 
และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั   



 
 

 

2.   วิธีปฎิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการ
สอบถามทีละวาระจากท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้น ท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง  หากผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะท่านใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชมูือและเขียนใบลงคะแนนตามแตล่ะวาระ 
และจะมีเจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมใบลงคะแนน เพ่ือตรวจนบัคะแนนตามแตล่ะวาระ 

 

3.   การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุวา่ 
บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระโดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะ ออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉั นทะท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 
 
 
 
 
 


