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ค ำช้ีแจงเกี่ยวกับกำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 

บริษทัฯ เร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพร้อม
เพรียง ชั้น 4 ของบริษทัฯ (แผนท่ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) โดยบริษทัฯ จะใชวิ้ธีการลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โคด้ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูเ้ขา้ประชุมโปรดน ำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพมิพ์บำร์โค้ดไว้
แล้ว (ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9) มำด้วย พร้อมทั้งแสดงเอกสำรตำมท่ีระบุไว้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรอนุญำตให้เฉพำะผู้มีเอกสำรถูกต้องและครบถ้วนเข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น 

หลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรแสดงสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น   

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดและชดัเจนส่งมายงัผูถื้อ
หุ้น หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซับซอ้น หรือแบบ ค. 
ซ่ึงเป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุ้น สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั www.thairung.co.th  
 
1. กรณีเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดำ 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ซ่ึงผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือ

เดินทาง (ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง ซ่ึงในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือ – ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐาน
รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล) 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ซ่ึงกรรมการผูมี้อ านาจฯ ท่ีมาดว้ยตนเอง ลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้

อ านาจฯ ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่ากรรมการผูมี้
อ านาจฯ ท่ีมาประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

(3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 (2) ของกรรมการผูมี้อ านาจฯ 
 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บ

มอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะได้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(4) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ 

(กรรมการผูมี้อ านาจฯ) และผูรั้บมอบฉนัทะ 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 
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(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู ้มี
อ  านาจฯ พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทั้งน้ีเอกสารตามขอ้น้ี ตอ้งมีขอ้ความ
แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามขอ้ 1.1 (2) ของกรรมการผูมี้อ านาจฯ ท่ีบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(5) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายตุามขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)  
(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) ซ่ึงเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยกา

เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ และกรอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใชเ้อกสารตามขอ้ 2.1 (3) 
(4) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล ให้ใชเ้อกสารตามขอ้ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีพิมพบ์าร์โคด้ไวแ้ลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้าก www.thairung.co.th ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) เอกสารเช่นเก่ียวกบักรณีนิติบุคคล ตามขอ้ 1.2 (2)-(3) หรือ 2.2 (3)-(5) 
(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียนเป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 ทั้งน้ีเอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูมี้
อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 

หมายเหตุ 
1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนด มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 21 

เมษายน 2566 
2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ สามารถระบุช่ือผูรั้บมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวักรณีผูรั้บมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ผูรั้บมอบฉนัทะรายอื่นก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  นอกจากน้ี  ในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่
เป็นคสัโตเดียนท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค เท่านั้น ท่ี
สามารถมอบฉนัทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกว่าจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่และสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. โปรดปิดอากรแสตปมจ์ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบ
ฉนัทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม 

4. หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัในหนงัสือมอบฉนัทะ ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง   
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารอื่นท่ีส่งมอบให้กบับริษทัฯ ซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (Sensitive data) 

เช่น เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ปรากฎ บริษทัฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่า หรือปิดทึบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวดงักล่าว หากท่าน
มิไดด้ าเนินการดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มูลดงักล่าวบนเอกสารท่ีไดรั้บโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
อ่อนไหวของท่าน 
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ขั้นตอนกำรออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานท่ีประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
2. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมาย ในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลง

นามก ากบัไวใ้นลงบตัรลงคะแนน และชูมือขึ้น เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีรับบตัรลงคะแนน เพื่อตรวจนบัคะแนนเสียง ดว้ยระบบบาร์โคด้  
3. ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุม ไม่ตอ้งชูมือเพื่อส่ง

บตัรลงคะแนนเสียงให้เจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
4. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่เป็นคสั

โตเดียน ท่ีสามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
5. ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เวน้แต่ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ได้

ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม หลงัจากท่ีประธานท่ีประชุม เปิดประชุมไปแลว้นั้น จะมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะในวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

กำรนับคะแนนเสียง  
1. ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงประธานฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน 
2. บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และระบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง 
3. การนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงด

ออกเสียง แลว้น าไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด บตัรลงคะแนนท่ีมาถึงเจา้หนา้ท่ีนบัคะแนน ภายหลงัจากท่ีไดป้ระกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระ
นั้น ๆ แลว้ จะถือว่าเป็นบตัรท่ีเห็นดว้ยเท่านั้น  

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยกบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
5. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษทัล่วงหนา้นั้น ทางบริษทัฯ ไดบ้นัทึกความเห็นของ

ผูถื้อหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ไวล้่วงหนา้แลว้ 
6. หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหน้า โปรดส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับ

เจา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนของบริษทั 
7. หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่างหาก เป็นเสียงช้ีขาด 
8. ผูถื้อหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้ง

กรรมการ) ประธานฯ อาจเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษนั้น ออกจากท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้
9. การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย และผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียง โดยในแต่ละ

วาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด  
10. บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีพยาน ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อท าหน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุ้น เพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมายเหตุ กรณีดงัต่อไปน้ี ทางบริษทัฯ จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง”  

1. บตัรลงคะแนน ท่ีมิไดร้ะบุการออกเสียงไว ้หรือ ไม่มีการลงนามของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมาประชุม 
2. บตัรลงคะแนน ท่ีมีการขีดฆ่า/แกไ้ขเคร่ืองหมายหรือขอ้ความท่ีกรอก โดยไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
3. บตัรลงคะแนน ท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท 
4. บตัรลงคะแนน ท่ีมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) 
5. บตัรลงคะแนน ท่ีออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนมากกว่าจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง  
6. บตัรลงคะแนน ท่ีผูรั้บมอบฉนัทะ ลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  


