
เอกสารแนบ 3 

 
คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่

มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
เน่ืองด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัพธุท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 

กรุงเทพบอลรูม ชัน้2 โรงแรมรอยลั ซตีิ ้ เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 โดย บริษัทจะ

ดําเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้ เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทน

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบติัต่อไป บริษัทจงึขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 
1. หนังสือมอบฉันทะ  
 

กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี5) พ.ศ. 2550 

ไว้ 2 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 2 แบบ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้

ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุแทนหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออก

เสยีงลงคะแนนแทน ซึง่บริษัทได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี(้เอกสารแนบ 6) ดงันี ้ 
 

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน  

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจนและ  
 

ตายตวั   
ทัง้นีใ้นกรณีต้องการหนงัสอืมอบฉนัทะเพ่ิมเติม ผู้ ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วได้ ท่ี 

www.rp.co.th และโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้มาในวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
 
2. วิธีมอบฉันทะ  
 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการ ดงันี ้ 
 

1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้ 
 

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 2 แบบ (แบบ 

ก. หรือ แบบ ข.)  
 

2) มอบฉนัทะให้บุคคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายและระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ

ฉันทะ หรือระบุช่ือกรรมการอิสระตามข้อมลกรรมการอิสระท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้  

(เอกสารแนบ 6) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  
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3)  ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ ถกูต้อง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ

ท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม ่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่น ซึง่น้อยกวา่ 

จํานวนท่ีตนถืออยูไ่ด้  

 
3. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
 

บุคคลธรรมดา  
 

1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัร 

ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ีและหากมีการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกุล ให้ยื่น 

หลกัฐานประกอบด้วย ทัง้นีโ้ปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ฉบบันี ้ มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
 

2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ 

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  
 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสาํเนา  
 

ถกูต้อง ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน  

ทัง้นี ้โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน  Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ มาในวนัประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
 

นิติบุคคล 
 

1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ 

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทน  

นิติบคุคล (กรรมการ) ครบถ้วน  
 

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนัน้พร้อมรับรองสาํเนาโดย 

ผู้แทนนิติบคุคล ทัง้นี ้ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน  
 

ทัง้นี ้โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้มาในวนัประชมุผู้

ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
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- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทน      

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ 

รับรองสาํเนาถกูต้อง  

- สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง ทัง้นีผู้้ รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ ณ จุด

ลงทะเบียน 

ทัง้นี ้โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ มาในวนัประชมุผู้

ถือหุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
 

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ 

เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่  

3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม  

- หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการ 

ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

- หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ  

Custodian  

โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้มาในวนัประชุมผู้ ถือ

หุ้นด้วยเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เอกสารท่ีต้นฉบบัเป็น ภาษาองักฤษจะต้อง

จดัทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้ รับรองความถกูต้องของ

คําแปล 

 
4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 13.00 

นาฬิกา เป็นต้นไป ของวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2558 ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี 

แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

 
5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

วาระทั่วไป  

1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียน 

และ/หรือ จากการสง่บตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้นบัหนึง่เสยีงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่ง ผู้ ถือ

หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด 

ออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
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2) ในกรณีมอบฉนัทะ  
 

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้  
 

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของ ผู้

ถอืหุ้น  
 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ 

ฉนัทะหรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจาก 

ท่ีระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับ 

มอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร  
 

วาระเลือกตัง้กรรมการ  
สาํหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 19 กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือก ตัง้กรรมการ 

ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ  

 
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ 

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคล 

หลายๆ คนได้  
 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวน กรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามี คะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก เสยีงชีข้าด  
 

เพ่ือให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีดีดงันัน้ สําหรับวาระท่ี 7 ซึ่ง 

เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2558 บริษัทจะ 

เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะลงคะแนน 

เสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
 
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
 

ประธานท่ีประชุมหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการ 

ประชุม โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีสง่มาจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม ผู้ ถือ

หุ้น และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นีจํ้านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละ

วาระอาจไมเ่ทา่กนัได้เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัให้มี

Inspector ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม

ผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและ ข้อบงัคบัของบริษัท  
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