
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

ค าชี้แจง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

 

 

  



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 46 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่ีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

1. เอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

1.1  บุคคลธรรมดา 

1.1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหจ้ัดเตรียมเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยังไม่หมดอำยุ เช่น  
บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และ 
แบบแจ้งกำรประชุมที่แนบมำพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(สิ่งที่ส่งมำดว้ย 12) เพื่อใช้ส  ำหรบัยืนยันตัวตน 
(KYC) ผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM  

1.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุแทน ใหจ้ดัเตรียม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

- ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหข้องผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM  

1.2 นิติบุคคล 

1.2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมกำร) เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหจ้ดัเตรียม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะและรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิัทฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น  เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  
บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 47 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

1.2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุ ใหจ้ดัเตรยีม 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้น
แลว้ 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะและรบัรองส ำเนำถูกตอ้งมี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลที่เป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตรำบรษิัทฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวั
ประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงชื่อรบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว
ขำ้รำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM  

1.2.3 กรณีกำรมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

(1) เอกสำรหลกัฐำนจำก Custodian 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนของ Custodian ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

- หนงัสือยืนยนัว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจ Custodian 

- ส ำเนำหนังสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผู้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian ซึ่ง 
ลงนำมในฐำนะผูม้อบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน Custodian 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผูม้ีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian และลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

(2) เอกสำรหลกัฐำนจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศ 

- หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทน  
นิติบุคคล และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน  
นิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 48 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

(3) เอกสำรหลกัฐำนจำกผูร้บัมอบฉนัทะ 

ใหแ้สดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำยขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 

ทัง้นี ้เพื่อใชส้  ำหรบักำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM   

2. วิธีการมอบฉันทะ  

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  กระทรวงพำณิชย์ ได้มีประกำศ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมไดด้ว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขำ้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่สง่มำดว้ย 11) ซึ่งบรษิัทฯ ไดแ้นบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่ตอ้งกำรมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตำยตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งกำรหนงัสือมอบฉนัทะเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วไดท้ี่ 
https://investor-th.primamarine.co.th/shareholder_meeting.html 

ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะไดโ้ดยด ำเนินกำร 
ดงันี ้

1)  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 

1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏชื่อตำมสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพำะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่ำนัน้ 

2) มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยบริษัทฯ ไดแ้นบรำยละเอียดขอ้มลูกรรมกำรอิสระมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้(สิ่งที่
สง่มำดว้ย 7) และระบชุื่อพรอ้มรำยละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรือระบชุื่อกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้
ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนซึ่งนอ้ยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและ
ดแูลหุน้ตำมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

https://investor-th.primamarine.co.th/shareholder_meeting.html
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 49 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

3)  ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ ณ วันที่ท  ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว  เพื่อให้
ถกูตอ้งและมีผลผกูพนัตำมกฎหมำย  

ทัง้นี ้เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจเอกสำร ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงั 
ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัทและก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน ไดท้ี่ บรษิัท พรมิำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) อำคำรวำรนิ ชัน้ 6 เลขที่ 
80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

3. การยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุม 

3.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และ Login เขำ้สูร่ะบบดว้ยเมนู 
Shareholder โดยสแกนบำรโ์คด้จำกแบบแจง้กำรประชุม หรือกรอกเลขประจ ำตวัประชำชนหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของตน เพื่อกรอกข้อมูลและอัพโหลดภำพถ่ำยส ำหรับยืนยันตัวตน (KYC) ส่งใหบ้ริษัทฯ 
ด ำเนินกำรตรวจสอบ และเมื่อไดร้บักำรอนุมตัิจำกบริษัทฯ แลว้ ใหผู้ถื้อหุน้ Login เขำ้สูร่ะบบอีกครัง้เพื่อก ำหนดรหสั PIN 
Code ส ำหรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ในวนัประชมุต่อไป 

3.2 ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน 

3.2.1 กรณีผูถื้อหุน้ด ำเนินกำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

เม่ือผูถื้อหุน้ไดร้บัอนมุตัิกำรยืนยนัตวัตนจำกบรษิัทฯ และก ำหนดรหสั PIN Code ตำมขอ้ 3.1 แลว้ ผูถื้อหุน้
สำมำรถ Login เขำ้สูร่ะบบของแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM เพื่อด ำเนินกำรมอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลอื่นเขำ้รว่มประชุม
แทนได้ โดยกรอกข้อมูลและอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสำรประกอบที่จัดเตรียมไว้ตำมข้อ 1. ผ่ำน 
แอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และสง่ใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรมอบฉนัทะ 

เมื่อไดร้ับกำรอนุมัติจำกบริษัทฯ แลว้ ใหผู้้รับมอบฉันทะดำวนโ์หลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ 
Login เข้ำสู่ระบบด้วยเมนู Proxy Holder โดยกำรกรอกหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้
ลงทะเบียนหมำยเลขโทรศัพทข์องผู้รบัมอบฉันทะไวแ้ลว้ เพื่อด ำเนินกำรยืนยันตัวตน (KYC) และอัพโหลดส ำเนำ
เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหท้ี่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวขำ้รำชกำร ใบขับขี่ หรือ
หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ส่งใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบ และเมื่อไดร้บักำรอนุมตัิจำกบริษัทฯ 
แลว้ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ Login เขำ้สูร่ะบบอีกครัง้เพื่อก ำหนดรหสั PIN Code ส ำหรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS 
AGM ในวนัประชมุต่อไป 

3.2.2 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะด ำเนินกำรลงทะเบียนกำรมอบฉนัทะเอง 

ผู้รับมอบฉันทะดำวนโ์หลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ Login เข้ำสู่ระบบดว้ยเมนู Proxy Direct
โดยกรอกเลขประจ ำตัวประชำชนหรือหมำยเลขหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูถื้อหุน้ เพื่อกรอก
ขอ้มูลและอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสำรประกอบที่จัดเตรียมไวต้ำมขอ้ 1. ผ่ำนแอปพลิเคชัน IR PLUS 
AGM ส่งใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรตรวจสอบ และเมื่อไดร้บักำรอนุมัติจำกบริษัทฯ แลว้ ใหผู้้ รบัมอบฉันทะ Login เขำ้สู่
ระบบอีกครัง้เพื่อก ำหนดรหสั PIN Code ส ำหรบักำรใชง้ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ในวนัประชมุต่อไป  
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 50 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยืนยันตัวตน (KYC) ได้ต้ังแต่วันที ่16 เมษายน 2564 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม 

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ใน
รูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่าน้ัน ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงคเ์ข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้
ต้ังแต่เวลา 12:00 น. ของวันที ่23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม 

วำระทั่วไป 

1) กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และ/หรือ โดยใหน้บัหนึ่งเสียง
ต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง โดยไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงสว่น เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ซึ่ง
แต่งตัง้จำกผูล้งทนุต่ำงประเทศตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  กำรลง 
คะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น 
ไม่ถกูตอ้ง  

2.2  หำกผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทน
ไดต้ำมที่เห็นสมควร 

วำระเรื่องกำรเลือกตัง้กรรมกำร 

ส ำหรับระเบียบวำระเรื่องกำรเลือกตั้งกรรมกำรตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ  1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บั
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ใน
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ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนำ้ 51 ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ค ำชีแ้จง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีสิทธิเขำ้รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชมุผูถ้ือหุน้ผำ่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนที่ประชมุเป็น  
ผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนที่ประชุมหรือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำร
ประชุม โดยเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวำระจำกคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะ 
ออกเสียงลงคะแนนผ่ำนแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และประธำนที่ประชมุหรือเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯ จะแจง้ผลกำร
นบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทรำบทุกวำระ ทัง้นี ้จ ำนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกันได้ เนื่องจำกอำจมีผูถื้อหุน้บำง
ท่ำนเขำ้มำประชมุเพิ่มเติมหรือออกจำกระบบกำรประชมุก่อนปิดกำรประชมุ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีตวัแทนที่ปรกึษำกฎหมำยภำยนอกที่เป็นอิสะ (Inspector) เพื่อท ำหนำ้ที่ดแูลและตรวจสอบกำร
นับคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุน้  เพื่อใหก้ำรประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 




