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วธิกีารมอบฉนัทะ  

 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้ก าหนดไว้ 3 แบบคือ 

 

(1)  แบบ ก. เปน็แบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเปน็แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

(2)  แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบรษัิทฯ ขอ

แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน) 

(3)  แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเปน็ผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากน้ัน 

จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

ส าหรับหนังสือมอบฉันทะที่บรษัิทฯ จัดส่งแนบมาพร้อมน้ีเป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะ

ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เปน็ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

ต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบรษัิทฯ 

 

วธิีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรอืผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช่การมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดพิจารณาด าเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการ

ใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ 

QR Code   

 

 ทั้งน้ี บรษัิทฯ จะอ านวยความสะดวกโดยเปิดระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรอืผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช่การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  สามารถด าเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 

เมษายน 2565 จะปดิการประชุม 

 

และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา    

8:00 น. (ก่อนเปดิประชุม 2 ช่ัวโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติ

ตามคู่มือการใช้งานในระบบ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code   

 

 

ค าชี้แจงวธีิการมอบฉนัทะ วธีิการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
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หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-931-9139 ให้บรกิารระหว่าง

วันที่ 18-25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีในระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค าร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Inventech Connect  เพื่อยืนยันตัวตนดังน้ี 

 

 กรณีมาด้วยตนเอง  

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลดังน้ี  

 เลขประจ าตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) 

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 ช่ือ - นามสกุล 

 จ านวนหุ้น 

 อีเมล 

 เบอร์โทรศัพท์ 

 แนบเอกสารเพิ่มเติม 

 

 กรณีรับมอบฉันทะ (Proxy)  

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลดังน้ี  

 เลขประจ าตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) / เลขจดทะเบียนบรษัิท (นิติบุคคล) 

 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 ช่ือ - นามสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) 

 จ านวนหุ้น 

 อีเมล (ผู้รับมอบฉันทะ) 

 เบอร์โทรศัพท์ (ผู้รับมอบฉันทะ) 

 แนบเอกสารเพิ่มเติม 

 

แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามเง่ือนไขของบรษัิทฯ มีดังน้ี 

 

1.  เอกสารแนบกรณีผู้ถือหุ้นที่เปน็บุคคลธรรมดา 

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น  

 บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรอืหนังสือเดินทาง เปน็ต้น 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(ก)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(ข)  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของทั้งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 

1.1) ซ่ึงได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  
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2.  เอกสารแนบกรณีผู้ถือหุ้นที่เปน็นิติบุคคล  

2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซ่ึง

รับรองส าเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราส าคัญ

ของบรษัิท (ถ้ามี)  

 

(ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (ตามข้อ 1.1)  

 ซ่ึงได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 

 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือช่ือของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซ่ึง

รับรองส าเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราส าคัญ

ของบรษัิท (ถ้ามี) 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และของผู้รับมอบ

ฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซ่ึงได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 

 

3.  ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรอืเปน็นิติบุคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรอืผู้เข้าร่วมประชุม 

ซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย หรอืซ่ึงเปน็นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่

กรณี ทั้งน้ี ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปน้ี 

 

(ก)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ัน จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ

ของประเทศที่นิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล 

ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไข หรอืข้อจ ากัดอ านาจในการ

ลงลายมือช่ือ รวมทั้งที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตาร ี่พับลิค 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 
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ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและ        

ออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บรษัิทขอเรยีนเสนอช่ือกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ 

 

ช่ือ-สกุล    : นายพิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์    

 

อายุ    : 80  ป ี

 

ต าแหน่ง     : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน  

 

ที่อยู่   : เลขที ่183 ช้ัน 19 อาคารรเีจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชด าร ิแขวงลุมพินี  

    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี:       วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี:     -ไม่มี- 

 

 

หมายเหตุ – รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บรษัิทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  หัวข้อ “เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ

เลขานุการบรษัิท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในรูปแบบ QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบรษัิทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
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กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีต าแหน่งเป็นผู้บรหิารหรอืพนักงานประจ าของบรษัิทฯ ไม่ได้เป็น

กรรมการบรหิารหรอืกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิทฯ  และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บรหิาร และผู้ที่

เกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิด

รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษัิทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

 

 (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 

หรอื นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ีให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง*ด้วย 

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรกึษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจ

ควบคุมบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน*** หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ทั้งในปจัจุบันและในช่วงเวลา 2 ปกี่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(3)   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น

ผู้บรหิารหรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย 

(4)  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ แบ่งได้ดังน้ี 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บรกิารทางวชิาชีพ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพอ่ืน เช่น ที่ปรกึษา

กฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

 ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ 

- กรณีผู้สอบบัญชี  : ห้ามทุกกรณี 

- กรณีเปน็ผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพอ่ืน  : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วยการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ 

รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์/บรกิาร และรายการให้หรอืรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 ระดับนัยส าคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ  : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรอื ≥ 3 % ของ 

NTA ของบรษัิท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี ในการพิจารณามูลค่ารายการให้

รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการท ารายการในคร้ังน้ีด้วย 

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)  และผู้บรหิารหรอื partner 

ของนิติบุคคลน้ัน 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปจัจุบันและ 2 ปกี่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 

 

นิยามกรรมการอิสระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

 

 

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ซ่ึงมิได้เกิดขึ้นอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส าคัญที่ก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบรษัิทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากน้ี  

คณะกรรมการบรษัิทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายน้ันไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ( แบบ filing ) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิทฯ และหากต่อมาบรษัิทฯจะเสนอ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายน้ัน เพื่อด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการบรษัิท

ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

เลือกตั้งกรรมการด้วย 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื ผู้ถือหุ้นซ่ึง

เปน็ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษัิทฯ 

(6) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้ตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน หรอืนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ ( collective decision )ได้ 

 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย และบรษัิทย่อยล าดับ

เดียวกัน คณะกรรมการบรษัิทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่

กรรมการอิสระรายน้ันได้รับในแบบ filing  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-

1 One Report) ด้วย 

 

หมายเหต ุ

* ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

** กรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเปน็ผู้บรหิาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ

เย่ียงผู้บรหิาร และกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่

คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเปน็การลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน 

*** บรษัิทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บรษัิทย่อยตั้งแต่ 2 บรษัิทขึ้นไปที่มีบรษัิทใหญ่เปน็บรษัิทเดียวกัน 

 

 

ทั้งน้ี  นิยามกรรมการอิสระของบรษัิทฯ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เน่ืองจาก  ก.ล.ต. ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอื บรษัิทที่เกี่ยวข้อง และ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่

เกี่ยวข้องด้วย   

 

 


