
เอกสารแนบ 5 

ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้น  
         ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท จะด าเนินการลงทะเบียนด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์และการนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้ เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วย

ความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร

และหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป  

บริษัทจึงขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้ 

1. หนังสือมอบฉันทะ  
 บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้  3 

แบบ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทนหรือ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่บริษัทได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจนมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ
ฉบบันี ้(เอกสารแนบ 8)  
  อยา่งไรก็ตาม บริษัท ได้จดัเตรียมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ Download 
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วได้ที่ http://www.icn.co.th/นกัลงทนุสมัพนัธ์/ข้อมลูผู้ ถือหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
2. วิธีมอบฉันทะ  
 ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดย

ด าเนินการ ดงันี ้

    1) เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้

       1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

       1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

          ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ 

          ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)   

   2)  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่บรรลนุิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบ

    ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยกาเคร่ืองหมายและระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่ผู้ ถือ

    หุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะหรือระบช่ืุอกรรมการอิสระตามข้อมลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอื

    เชิญประชมุฉบบันี ้(เอกสารแนบ 9) โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วม

    ประชมุดงักลา่ว      

   3)  ปิดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้

    ถกูต้องและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให้ 

 แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ และผู้
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ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยูโ่ดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อยกว่าจ านวน

ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 
 

3. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
  ในทกุกรณีเอกสารแสดงตนต้องเป็นเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอายแุละไมอ่ยูใ่นสภาพ
ช ารุดจนไมส่ามารถยืนยนัตวัตนได้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมี
การเปลีย่น ช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  

 ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบบัมิได้จดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอให้จดัท าค าแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  

บุคคลธรรมดา  
1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนตวัจริงมาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
2) กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
 -   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ 
     ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  
 -   ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 -   ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ทัง้นี ้  
        ผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน  
นิติบุคคล  

1) กรณีผู้แทนของนติิบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

  -   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน 

     และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

    -   ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

     บคุคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลนัน้) ครบถ้วน  

  -   ส าเนาเอกสารแสดงตนซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนัน้พร้อมรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติ

     บคุคล ทัง้นี ้ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน  

2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  

  -   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน

     และลงลายมือช่ือของผู้แทนนติิบคุคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลนัน้) ซึง่

     เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

  -   ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ

     บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจ 

     กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

  -   ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบคุคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสอืรับรองของนติิบคุคล 
     นัน้) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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 -   ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
     ทัง้นีผู้้ รับมอบฉนัทะ  โปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน  

3) กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น  
      3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ
        เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  
      3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ
        แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเตมิ  
  -    หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง
       นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

-    หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  
 
4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

   บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 1.30 ชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ของวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 ณ สถานท่ีประชมุ ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุผู้ถือ
หุ้น ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้

 

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  
  วาระเลือกตัง้กรรมการ  
  ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้
 กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

  1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ  
  2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคน
      เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไมส่ามารถใช้รูปแบบในการเลอืกตัง้โดยแบง่คะแนนเสยีง
      ให้แก่บคุคลหลายๆ คนได้ 

  3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน 
      กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
      มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็น
      ผู้ออกเสยีงชีข้าด  
  วาระอื่น  
  1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมือ่
      ลงทะเบียน และ/หรือ จากการสง่บตัรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้นบัหนึง่เสยีง
      ตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็น
      ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็น
      การออกเสยีงของ Custodian) ซึง่แตง่ตัง้จากผู้ลงทนุตา่งประเทศตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
 



เอกสารแนบ 5 

 2)  ในกรณีมอบฉนัทะ  
  2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบ
        ฉนัทะเทา่นัน้  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ 

  ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และ 
      ไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้น 

      2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ใน
       หนงัสอืมอบฉนัทะหรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
       ในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
       หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
       ตามที่เห็นสมควร  
 
6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

  ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิม
 วาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉันทะ
 เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีสง่มาจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุ 

   ผู้ ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่
 ละวาระอาจไมเ่ทา่กนัได้ เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นเข้ามาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน  

 


