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ข้อปฏิบัตสิาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

 
เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ จึงกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือ
หลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณา
เหน็เหมาะสม 

 
เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1.   กรณีบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง                

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง             

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 

2.   นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลง            

นามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลง  

            นามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  
            ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 
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ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในตา่งประเทศ 
ควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 

 

วธีิการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข :  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบ
ฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนด ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

1) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ 
หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียง
ทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

2) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทฯได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับ
มอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

3) สง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยูข่องบริษัทฯ โดยจ่า
หน้าซองถงึ สํานกังานเลขานกุารบริษัท อาคาร 11 ชัน้ 2 ภายในวนัศกุร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2553 หรือก่อน
เวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ
ให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่จะถือหุ้นของบริษัทฯจํานวนเทา่ใด ผู้ ถือหุ้นนัน้ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบ
ฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือตัง้แตเ่วลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกวา่จะถงึ
กําหนดเวลาประชมุ ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้
แนบมาพร้อมนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1.   การลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั
จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่ และผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้รวมกนั โดยหนึง่หุ้นมี
หนึง่เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น คือ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองด
ออกเสียง ก่ีเสียงก็ได้  
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1) การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระด้วยวิธีชมืูอนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอกคะแนนเสียง
ท่ีเหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริษัทฯได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะเม่ือตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทําการรวบรวมคะแนน
สําหรับการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ 

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบ
ฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทน 

3) มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 
 กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัท กําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะ

เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ี
ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

4) หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีช้าด 
5) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้น
แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

6) การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุไมน้่อยกวา่ 5 คน ร้องขอ และท่ีประชมุมีมติ
เสียงข้างมากให้ลงคะแนนลบั โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั   

      

2.   วิธีปฎบัิตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ทีละวาระจากท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นเทา่ใด เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง  หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่น
ใด เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชมืูอและเขียนใบลงคะแนนตามแตล่ะวาระ และจะมีเจ้าหน้าท่ีเก็บ
รวบรวมใบลงคะแนน เพ่ือตรวจนบัคะแนนตามแตล่ะวาระ 

 

3.   การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะแจ้งวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุวา่ บริษัทฯ จะ
นบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระโดยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียง ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ออกจากจํานวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบั
คะแนนให้ท่ีประชมุทราบ 
 
 




