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เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)    กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตร
ประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่   หรือหนังสือเดินทาง  และหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย 
 
 (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ 
Download  ได้จาก  www.bangkokair.com/ir ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด
แบบหน่ึง)  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ  
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2.2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ (1)  และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือ    
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(2.3) แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบั ข้อ (1) 
 
กรณีนิติบุคคล 

 (1) กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี            

บคุคลธรรมดา ข้อ (1) 
(1.2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น    
ผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 
(2) กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ 
Download  ได้จาก  www.bangkokair.com/ir ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด
แบบหน่ึง)   ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ แทนนิติ
บคุคล (กรรมการ)   ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2.2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนาม
ในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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(2.3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็น               
ผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(2.4) แสดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น เดียวกับก รณี            
บคุคลธรรมดา ข้อ (1) 

 
กรณีผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฏหมายต่างประเทศและ

แต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล 
กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม  หรือสามารถ Download  ได้

จาก  www.bangkokair.com/ir  ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใด แบบหน่ึง)  ซึ่งได้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  ผู้มอบฉนัทะ
ต้อง      ลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานที่ต้อง
แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
(1.1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนาม

ในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ            

คสัโตเดียน (Custodian) 
(2) ผู้ รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัว

ประชาชน   บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขบัขี่  หรือ หนงัสือเดินทาง ของผู้ รับมอบฉันทะต่อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

 
ในการผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทัง้  แบบ ก.  หรือ แบบ ข.  หรือ แบบ ค. แบบหน่ึง
แบบใดก็ได้  ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ  แบบ ก. หรือ แบบ ข.      
แบบหน่ึงแบบใดเท่านัน้ 
 
2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ก าหนด หรือ
สามารถ Download  ได้จาก  www.bangkokair.com/ir ซึง่มีให้เลอืก 3 แบบ  ดงันี ้

 แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป  ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการ
ดงันี ้
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(1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่  เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 
(2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น  หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง  โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ   
มอบฉนัทะ  หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ  ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดย
เลอืกเพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท  ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
   
ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้  และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้ นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียง
บางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ 
 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 2 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ได้แนบมาพร้อมนี ้
 
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
 1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้น
เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด      
อย่างหนึ่ง  คือ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้  หากผู้ มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย          
ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง 

 
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

  ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุม
รับทราบ  โดยมีแนวทาง   ดงันี ้

(1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้น   
ทา่นใด  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง 
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(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้  จากนัน้จะน ามาหักออกจากเสียงทัง้หมดที่      
เข้าร่วมประชมุ  สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   

 
3. มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

    กรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้า
มีคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
    กรณีดังต่อไปนี  ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

ส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น  โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
(ซ) การควบหรือเลกิบริษัท 


