
เอกสารแนบ 5 

หนา้ 1 จาก 4 

 

ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้  
         ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนดว้ย

ระบบคอมพิวเตอรแ์ละการนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปดว้ย

ความโปรง่ใส ชอบธรรม เป็นประโยชนแ์ละสะดวกตอ่ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร

และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป  

บรษัิทฯ จึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้ 

1. หนังสือมอบฉันทะ  
 บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทัง้  

3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุแทนหรอื
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่บรษัิทฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 
ข. ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ
ฉบบันี ้(เอกสารแนบ 8)  
  อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ โดยผูถื้อหุน้สามารถ Download 
แบบ หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วไดท้ี่ http://www.icn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ/์ขอ้มลูผูถื้อหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้ 

 
2. วิธีมอบฉันทะ  
 ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดย

ด าเนินการ ดงันี ้

    1) เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้

       1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

       1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศ

          ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ 

          ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.)   

   2)  มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่บรรลนุิติภาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบ

    ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยกาเครือ่งหมายและระบช่ืุอพรอ้มรายละเอยีดของบคุคลทีผู่ถื้อ

    หุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะหรอืระบช่ืุอกรรมการอิสระตามขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอื

    เชิญประชมุฉบบันี ้(เอกสารแนบ 9) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่ม

    ประชมุดงักลา่ว      

   3)  ปิดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้

    ถกูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให ้

 แก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผู้



เอกสารแนบ 5 

หนา้ 2 จาก 4 

 

ถือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยูโ่ดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่นอ้ยกวา่จ านวน

ที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแล

หุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
 

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม  
  ในทกุกรณีเอกสารแสดงตนตอ้งเป็นเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายแุละไมอ่ยูใ่นสภาพ
ช ารุดจน  ไมส่ามารถยืนยนัตวัตนไดเ้ช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี่ และหากมี
การเปลีย่น ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

 ในกรณีที่เอกสารที่ตน้ฉบบัมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ขอใหจ้ดัท าค าแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล  

บุคคลธรรมดา  
1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารแสดงตนตวัจรงิมาในวนัประชมุผูถื้อหุน้  
2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
 -   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ 
     ลงลายมือช่ือมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
 -   ส  าเนาเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
 -   ส  าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้  
        ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจรงิ ณ จดุลงทะเบียน  
นิติบุคคล  

1) กรณีผูแ้ทนของนติิบคุคลเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

  -   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น 

     และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

    -   ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

     บคุคล (ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคลนัน้) ครบถว้น  

  -   ส  าเนาเอกสารแสดงตนซึง่แสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้พรอ้มรบัรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิติ

     บคุคล ทัง้นี ้ผูแ้ทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจรงิ ณ จดุลงทะเบียน  

2) กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  

  -   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น

     และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนติิบคุคล (ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองของนิติบคุคลนัน้) ซึง่

     เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

  -   ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

     บคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจ 

     กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

  -   ส  าเนาเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองของนติิบคุคล 
     นัน้) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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 -   ส  าเนาเอกสารแสดงตนของผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
     ทัง้นีผู้ร้บัมอบฉนัทะ  โปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจรงิ ณ จดุลงทะเบียน  

3) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูล
หุน้  
      3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 โดยผูถื้อหุน้สามารถ
        เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  
      3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ
        แทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเตมิ  
  -    หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลง
       นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

-    หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian  
 
4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

   บรษัิทฯ จะเริม่รบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเริม่การประชมุ 1.30 ชั่วโมง  หรอื
ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นตน้ไป ของวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการ
ประชมุผูถื้อหุน้ ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

 

5. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุน้  
  วาระเลือกตั้งกรรมการ  
  ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 17 ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้
 กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

  1) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  
  2) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามขอ้ 1 เลอืกตัง้บคุคลคน
      เดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ไดโ้ดยจะไมส่ามารถใชรู้ปแบบในการเลอืกตัง้โดยแบง่คะแนนเสยีง
      ใหแ้ก่บคุคลหลายๆ คนได ้

  3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน 
      กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
      มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น
      ผูอ้อกเสยีงชีข้าด  
  วาระอื่น  
  1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมือ่
      ลงทะเบียน และ/หรอื จากการสง่บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้โดยใหน้บัหนึง่เสยีง
      ตอ่หนึง่หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็น
      ดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็น
      การออกเสยีงของ Custodian) ซึง่แตง่ตัง้จากผูล้งทนุตา่งประเทศตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
 



เอกสารแนบ 5 

หนา้ 4 จาก 4 

 

 2)  ในกรณีมอบฉนัทะ  
  2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบ
        ฉนัทะเทา่นัน้  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที ่

  ระบุไว้ในหนังสอืมอบ ฉันทะให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถกูต้อง และ 
      ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้น 

      2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้น
       หนงัสือมอบฉนัทะหรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติ
       ในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
       หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
       ตามที่เห็นสมควร  
 
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

  ประธานที่ประชุมหรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่ม
 วาระการประชุม โดยเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ
 เมื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรอื    จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีสง่มาจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ 

   ผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหุน้ในแต่
 ละวาระอาจไมเ่ทา่กนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางทา่นเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรอืกลบัก่อน  

 


