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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

 

 

เขยีนที ่____________________________________ 

วนัที ่_____ เดอืน _________________ปี ________ 

 

 

(1)   ขา้พเจา้ ____________________________________________สญัชาต ิ______________________________ 

       อยู่บา้นเลขที ่_________________ถนน_______________________ต าบล/แขวง_______________________ 

       อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย ์______________ 

 

(2)   เป็นผูถ้อืหุน้ของ บมจ. ถริไทย โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม __________________________  หุน้ 

       และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ____________________ เสยีง  ดงันี ้ 

       หุน้สามญั _______________ หุน้            ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________ เสยีง 

       หุน้ปุรมิสทิธ_ิ_____________ หุน้            ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั _________________ เสยีง 

 

(3)   ขอมอบฉันทะให ้      

 

 1. _________________________________________________________________อายุ_____________ปี 

           อยู่บา้นเลขที ่________________ถนน______________________ ต าบล/แขวง___________________ 

           อ าเภอ/เขต___________________จงัหวดั____________________ รหสัไปรษณีย_์__________หรอื 

 

 2. _________________________________________________________________อายุ_____________ปี 

           อยู่บา้นเลขที ่________________ถนน______________________ ต าบล/แขวง___________________ 

           อ าเภอ/เขต___________________จงัหวดั____________________ รหสัไปรษณีย_์___________หรอื 

 

 3. _________________________________________________________________อายุ_____________ปี 

           อยู่บา้นเลขที ่________________ถนน______________________ ต าบล/แขวง___________________ 

           อ าเภอ/เขต____________________จงัหวดั____________________ รหสัไปรษณีย_์___________ 

 

 4. นายเสรมิสกุล   คลา้ยแกว้  กรรมการอสิระ   อายุ  62 ปี    

           อยู่บา้นเลขที4่8/109 ซอย 2/1 หมู่บา้นเพชรวฒันะ หมู่ที ่6 ถนนเลยีบคลองประปา 

ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120      หรอื 

 

 5. นายสงิหะ นิกรพนัธุ ์   กรรมการอสิระ   อายุ  67 ปี    

          อยู่บา้นเลขที ่89/302  ถ.เทศบาลสงเคราะห ์ ซอย 2 แยก 8 แขวงลาดยาว  

          เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  10900      หรอื 

 

 6. นาย สมชาย โรจนร์ุง่วศนิกุล  กรรมการอสิระ   อายุ  64 ปี    

          อยู่บา้นเลขที ่128 หมู่ 4 ซอยฉิมพล ี20 แขวงฉิมพล ี 

          เขตตลิง่ชนั  กรุงเทพมหานคร  10170 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บี)  ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ  

จ. สมุทรปราการ หรอืทีพ่งึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี ้ดงันี ้

 

                  วาระที ่2:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

                    วาระที ่4:  พจิารณาอนุมตังิบการเงินส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

    

  วาระที ่5:  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

      วาระที ่6: พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 

    การแต่งต ัง้กรรมการทัง้ชุด 

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 
      การแต่งต ัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

    ชือ่กรรมการ   นายอรรณพ เตกะจรนิทร ์    
 

                     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

    ชือ่กรรมการ   นายสมัพนัธ ์ วงษป์าน   
 

                     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

    ชือ่กรรมการ   นายอมัพรทตั พูลเจรญิ   
 

                     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

    ชือ่กรรมการ   นายไต ้ จงอี ้    
 

                     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

    วาระที ่7:  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 
                    วาระที ่8:  พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
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                    วาระที ่9:  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

        วาระที ่10:  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 3.  

   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

    วาระที ่11 :  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

     

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณี

ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติในเร ือ่งใดนอกเหนือจากเร ือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่

ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

                                ลงชือ่ __________________________ ผูม้อบฉันทะ 

                                        (_________________________) 

                               

      ลงชือ่__________________________  ผูร้บัมอบฉันทะ 

                                  (_________________________) 

 

      ลงชือ่__________________________  ผูร้บัมอบฉันทะ 

                                   (_________________________)  

   

      ลงชือ่__________________________  ผูร้บัมอบฉันทะ 

                                      (_________________________) 

  

หมายเหตุ  1.   ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออก

เสยีง ลงคะแนน ไม่  สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน

เสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพห์นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บมจ. ถริไทย 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ณ บรษิทั ถริไทย จ ากดั 

(มหาชน) เลขที ่516/2 หมู่ที ่2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บ)ี  ถ. สุขมุวทิ ต. บางปูใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ 

จ. สมุทรปราการ  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

      วาระที ่__________________  เร ือ่ง_______________________________________  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

      วาระที ่__________________  เร ือ่ง_______________________________________  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

    วาระที ่__________________  เร ือ่ง  เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)  

    ชือ่กรรมการ _______________________________________________ 

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

    ชือ่กรรมการ _______________________________________________ 

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

    ชือ่กรรมการ _______________________________________________ 

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

    ชือ่กรรมการ _______________________________________________ 

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

      วาระที ่__________________  เร ือ่ง_______________________________________  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

      วาระที ่__________________  เร ือ่ง_______________________________________  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  

 

 

      วาระที ่__________________  เร ือ่ง_______________________________________  

(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง  
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รายนามของกรรมการอสิระส าหรบัการมอบอ านาจในหนงัสอืมอบอ านาจ 

 

 

1.  ชือ่                                                   -  นายเสรมิสกุล  คลา้ยแกว้ 

ประเภทของกรรมการ      -   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ  

อายุ        -   62  ปี 

ทีอ่ยู ่ -   48/109 ซอย 2/1 หมู่บา้นเพชรวฒันะ หมู่ที ่6 ถนนเลยีบ

คลองประปา ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

ม/ีไม่มวีาระทีม่สี่วนไดเ้สยีเกีย่วขอ้งกบั -  ม ีตามวาระที ่7:   พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการอสิระ                                ประจ าปี  2564 (เอกสารแนบ 5) 

          

 

 

2. ชือ่   -   นายสงิหะ นิกรพนัธุ ์

ประเภทของกรรมการ   -   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ   -   67  ปี 

ทีอ่ยู ่     -   89/302  ถ.เทศบาลสงเคราะห ์ ซอย 2 แยก 8 แขวงลาดยาว 

                                                                      เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ   10900 

ม/ีไม่มวีาระทีม่สี่วนไดเ้สยีเกีย่วขอ้งกบั -   ม ีตามวาระที ่7:   พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการอสิระ                                ประจ าปี  2563 (เอกสารแนบ 5) 

 

 

3. ชือ่ -   นาย สมชาย โรจนรุ์ง่วศนิกุล 

ประเภทของกรรมการ -   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ -   64  ปี 

ทีอ่ยู ่ -   128 หมู่ 4 ซอยฉิมพล ี20 แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั  

           กรุงเทพมหานคร  10170 

ม/ีไม่มวีาระทีม่สี่วนไดเ้สยีเกีย่วขอ้งกบั -   ม ีตามวาระที ่7:   พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการอสิระ                                ประจ าปี  2563 (เอกสารแนบ 5) 
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ค าชีแ้จงวธีกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน การแสดงหลกัฐานตนเขา้รว่มประชมุ 

และการออกเสยีงลงคะแนน ในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

วธิกีารมอบฉันทะ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีก่รมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้

ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดและชดัเจนมายงัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้

รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถพจิารณาด าเนินการดงันี ้

 

1) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษิทัคนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบ

ฉันทะ หรอืกาเคร ือ่งหมายหนา้ชือ่กรรมการอสิระ ตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ โดยเลอืก

เพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

2) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ า หนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพือ่ให ้

ถูกตอ้งและมผีลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้รษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่

ผูร้บัมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

3) ส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารหรอืหลกัฐานมาทางไปรษณียต์ามชือ่ทีอ่ยู่ของบรษิทั โปรดกรอก

ขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคญั ผูม้อบฉันทะตอ้งลง

นามก ากบัไวทุ้กแห่ง โดยจ่าหนา้ซองถงึส านักงานเลขานุการบรษิทั ภายในวนัจนัทรท์ี ่ 26 เมษายน 

2564 หรอืกอ่นเวลาเร ิม่การประชมุอย่างนอ้ยหน่ึงช ัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัไดม้เีวลา

ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร ิม่ประชมุ 

 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง 

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

 บรษิทัฯจะเร ิม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ ก่อนเร ิม่การประชมุมากกว่า 2 ช ัว่โมง โดยจะเร ิม่

เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ณ บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) เลขที ่ 516/2 หมู่ที ่ 2 นิคม

อุตสาหกรรมบางปู (ซอย 1บ)ี  ถ. สุขมุวทิ ต. บางปูใหม่ อ.เมอืงสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ (เอกสารแนบ 10 

แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ) 

 

หลกัฐานแสดงตนในการเขา้รว่มประชุม  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีก้อ่นเขา้รว่มประชมุ (แลว้แต่กรณี) เพือ่ลงทะเบยีน ทัง้นี ้

บรษิทัฯขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผนัการยืน่แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่

มสีทิธเิขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามทีบ่รษิทัจะพจิารณาเห็นเหมาะสม 

 

การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ 

(กรณีผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน ในกรณีทีม่กีารแกไ้ข ชือ่-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย) 

 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

(1)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

• หนงัสอืมอบฉันทะซึง่ลงนามโดยผูม้อบฉันทะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

   (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย 

   ผูม้อบฉันทะ 

• ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอื 

   เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 
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(2)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคล ผูม้อบฉันทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปนี ้

• หนังสอืมอบฉันทะซึง่ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลตามหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล ซึง่ออก

ใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่เกนิ 30 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล 

(ถา้ม)ี 

• กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล ซึง่

ออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไม่เกนิ 30 วนั และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี

อ านาจลงนามผูกพนันิตบุิคคลน้ัน พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

• กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหแ้นบส าเนาหนังสอืรบัรองการเป็น 

นิตบุิคคลซึง่ออกโดยหน่วยราชการทีม่อี านาจของประเทศทีนิ่ตบุิคคลน้ันตัง้อยู่ หนังสอืรบัรองการเป็นนิติ

บุคคล ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการทีม่อี านาจ

ไม่เกนิ 3เดอืน 

• ส าหรบันิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็น 

   ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ยและใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบุิคคลน้ัน ลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้งของค าแปล 

• ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอื 

   เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

 

การออกเสยีงลงคะแนน 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บัแจกขณะ

ลงทะเบยีน  

2. กรณีมอบฉันทะ โดยไม่ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนของผูม้อบฉันทะ ใหผู้ร้บัมอบ

ฉันทะมสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นของผูร้บัมอบฉันทะ  และผูร้บัมอบฉันทะสามารถ

ออกเสยีงลงคะแนน ในบตัรลงคะแนนเสีย่งทีไ่ดร้บัแจกขณะลงทะเบยีน 

3. กรณีมอบฉันทะ โดยระบุตามความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนของผูม้อบฉันทะ ใหส้่งมอบใบ

มอบฉันทะน้ันแก่เจา้หนา้ที่ เพื่อน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงที่ผูถ้ือหุน้มอบฉันทะล่วงหน้าใหแ้ก่

กรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯเสนอชือ่ 

4. ประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงทีนั่บไดจ้ะเป็น

คะแนนเสยีงทีร่วมคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ

ฉันทะแลว้ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสุด  

  

  


