
 

เอกสารแนบ 7 

ค าชี้แจง เรือ่ง  
เอกสารและหลกัฐานแสดงความเปน็ผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ทีม่ีสทิธเิขา้

ร่วมประชุมเพื่อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุน้ 
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ค าชีแ้จง เรือ่ง  
เอกสารและหลกัฐานแสดงความเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ 

ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุเพือ่ลงทะเบยีนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  ในวันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
แคชเมียร ์ชั้น 7  โรงแรม อวานี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยบริษัท
ได้จัดการประชุมแบบ HYBRID คือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดย
จ ากัดจ านวนไม่เกิน 30 ท่าน โดยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนด้วย  

 

บริษัทจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

1.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 

แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ 
11) ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังน้ี 

 

• แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

 

ทั้งนี้ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี (เอกสารแนบ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 

2.  วธิมีอบฉนัทะ 
 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 

1)  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น 

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคน
ใดคนหนึ่งตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 5) โดยท าเครื่องหมาย 
และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียง
บุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อ ให้ถูกต้องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี ้ บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให้แก่  ผู ้รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ จุดลงทะเบียน โดยไม่คิดค่าอากรแสตมป์  
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่
ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. 

 

3.  เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ  
 

 กรณบีคุคลธรรมดา 

 

1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 

ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน 

ทั้งนี้ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี (เอกสารแนบ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 

 กรณนีิตบิคุคล 

 

1)   กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้

มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทน

นิติบุคคล  
ทั้งนี้ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 

2)   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งนี้ 
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน  

-  

ทั้งนี้ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี (เอกสารแนบ 12 ) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น 

 

3)  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น 

3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้  Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 12) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบ
มาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

 

4.  การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกา 
เป็นต้นไป ของวันจันทรท์ี่ 19 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี ้

 

5.  หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้วาระทัว่ไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จาก
การส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งต้ังจาก ผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง คะแนน

เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือว่าการลง คะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่
ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 

6.  ระเบยีบวาระเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ 

ส าหรับระเบียบวาระเรื ่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
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2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น ส าหรับระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี  2564 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จากผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ทั้งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 

7.  การนับคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมโดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/
หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ
ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม
หรือกลับก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี  Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

  




