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ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 
เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น บริษัทจึง

ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะผอ่นผนัการยื่นเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

 
เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1.   กรณีบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ)  
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ส าเนาบตัรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ค) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบตัรประจ าตัวประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 

2.   นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

ทัง้นีส้ าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ต้องจดัให้มีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลคิ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 
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วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข : เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่
ละเอียดชดัเจนตายตวั) ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนด ซึ่งผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

1) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา
เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทา่นเดยีวให้เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

2) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

3) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือที่อยูข่องบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง
ส านกังานเลขานุการบริษัท อาคาร 11 ชัน้ 2 ภายในวนัพฤหสับดีที่ 19 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเร่ิมการ
ประชมุอยา่งน้อยหนึง่ชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือตัง้แต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงก าหนดเวลา
ประชมุ ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
 
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1.   การลงคะแนนเสียง 

การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้น
ที่ถืออยู่ และผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้รวมกนั โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง  ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะแยกการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ก่ีเสยีงก็ได้  

 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระด้วยวิธีชูมือนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอกคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่บริษัทฯ   ได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการรวบรวมคะแนนส าหรับการนบั
คะแนนเสยีงแตล่ะวาระ 

2) การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 
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3) มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

4) หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ

ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการ
ออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

6) การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมมีมติเสียงข้าง
มากให้ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อน
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั   

 
2.   วิธีปฎิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละ
วาระจากที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ชมูือและเขียนใบลงคะแนนตามแต่ละวาระ และจะมีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนน  เพื่อ
ตรวจนบัคะแนนตามแตล่ะวาระ 

 
3.   การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระโดยวิธีการหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ออกจากจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




