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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

ก.การลงทะเบียน 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 9.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดน าหนงัสือเชิญประชมุ และหนงัสือมอบฉันทะที่กรอก
ข้อความครบถ้วนถกูต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุมาด้วย ทัง้นี ้บริษัท 
ของสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้อง และครบถ้วนเข้าประชมุเท่านัน้ 

ข.เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่หมดอายุของ
ผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ซึง่ผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : 

1.กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บคุคล และ มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้ เข้าประชมุนัน้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

(ข) ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงทีส่่วนราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และยงัไม่
หมดอายขุองผู้แทนนิติบคุคล เชน่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 
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2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมีอายไุม่เกิน 3 เดือน 

(ค)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสือเดินทาง ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ง)  ให้แสดงเอกสารฉบบัจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดงักล่าว และที่ยงัไม่
หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ
เดินทาง 

ค. การมอบฉันทะ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลใดบคุคลหน่ึงให้เข้าประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้แนบหนงัสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้
จ านวน 2 แบบ ได้แก่ 

1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 2 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้

และโปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วให้ถกูต้อง พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และขีด
ฆ่า ลงวนัท่ี ที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว และส่งมอบหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ให้แก่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) หรือ  
บคุคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะ 
และระบชุื่อ นายออเสน การบริสุทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ และโปรดส่งหนงัสือมอบ
ฉันทะดงักล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปท่ี “เลขานกุารบริษัท” บริษัท บิวเดอ
สมาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอยที่ 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2563 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการเร่ิมประชุม ทัง้นี ้บริษัทได้สรุป
ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 
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ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 

1. 1 หุ้นมี 1 เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้
เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ ถือ
หุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถกู ( / ) ลงในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ 
พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อในบตัรและชมูือขึน้ และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อน าไปตรวจนบั ทัง้นี ้ยกเว้นส าหรับการ
มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบนัทึก
คะแนนเสียงดงักล่าวตัง้แต่เวลาที่ผู้ รับมอบอ านาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าได 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลงัจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชมุทราบผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลงแล้ว บริษัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก
ในวาระนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดจะกลบัก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกัคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน 

 


