
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบที ่6 

 

ค าชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ลงทะเบยีนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบที่ 6 
 

ค าชีแ้จงเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์                           หนา้ 1 

ค าชีแ้จง เรื่องเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพื่อลงทะเบียนและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 

เน่ืองดว้ยบริษัทไดจ้ัดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2565 ในวันพฤหัสบดีที่  26 พฤษภาคม 2565 เวลา 

14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ปรดศึกษา ค าแนะน า

วิธีการและขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ตามรายละเอียดที่ระบใุนเอกสาร แนบ 10  

บรษิัทจึงขอชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละเอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ  

ผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. หนงัสือมอบฉนัทะ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดมี้ประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ

(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2553 ไว ้2 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 2 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่ม 

ประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูอ้อก

เสียงลงคะแนนแทน ซึง่บรษิัทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

1) แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจน 

2) แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ทั้งนี ้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถดาว์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่  
https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/shareholders-information/shareholder-meeting 

 
2. วิธีมอบฉนัทะ กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะเพื่อเขา้

ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

1) เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้  

2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทตามขอ้มลูกรรมการอิสระที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี้ (เอกสารแนบ 6) 

โดยท าเครื่องหมาย / และระบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืระบุ

ช่ือกรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

https://www.ingress.co.th/th/investor-relations/shareholders-information/shareholder-meeting
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ค าชีแ้จงเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์                           หนา้ 2 

3) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อให ้

ถกูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้รษิัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้  

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไดแ้ละผู้

ถือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนซึง่นอ้ย กวา่จ านวนที่ตนถืออยู่

ไดเ้วน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝาก  และดูแลหุน้ตามหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค.  

3. เอกสารที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้นบเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนที่ยงัไม่หมดอายุ 

เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ-นามสกุล ให ้

แนบหลกัฐานประกอบตามขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

• หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะไดล้งช่ือรบัรอง  

ส าเนาถกูตอ้ง 

•  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

กรณีนิตบิุคคล 

1) กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน  

หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

•  ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิติบคุคล 

2) กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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ค าชีแ้จงเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์                           หนา้ 3 

• หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ  ช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

• ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามใน  

หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ

และลงช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะได้ลงช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. เท่านัน้ 

3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

• หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน 

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

• หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian ทัง้นี ้

เอกสารที่ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้

หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

4. การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่อ  

อิเล็กทรอนิกสร์ะบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ารอ้ง 2 วนัท าการก่อนวนัประชมุ  และบริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการ

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกสก์่อนเริ่มการประชุม 2  ชั่วโมง ของวัน

พฤหสับดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 หรอื ตัง้แตเ่วลา12.00 นาฬิกาเป็นตน้ไป  

5. หลกัเกณฑกา์รออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถ้อืหุน้วาระทั่วไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียน 

และ/หรือจากการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยใหน้ับหนึ่งเสียงต่อ

หนึ่ง หุน้ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ  

Custodian) ซึง่แตง่ตัง้จากผูล้งทนุตา่งประเทศตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
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• ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ในกรณีการประชมุผ่านสื่อ  

อิเล็กทรอนิกสน์ัน้ บริษัทจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพื่อ  

ความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะ 

• หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  

หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุน 

หนงัสือมอบฉนัทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมี 

สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

6. ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรบัระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 17 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้น

เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถือ 

2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ไดโ้ดยจะไม่สามารถใชรู้ปแบบในการเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคล  

หลายๆ คนได ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง 

เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด  

เพื่อใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ที่ดีดงันัน้ ส  าหรบัระเบียบ

วาระ 6 เรื่องพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 บรษิัทจะนบั

การลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้การลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

และ งดออกเสียง 

7. การนบัคะแนนเสียงและแจง้การนบัคะแนน  

ประธานที่ประชุมหรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระ

การประชุมโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเม่ือ

ลงทะเบียน เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละ/หรือจากคะแนนในบตัรลงคะแนนที่มาจากผูถื้อหุน้ในที่

ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ๆ 

ทัง้นีจ้  านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัไดเ้น่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรอืออกจาก

ระบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
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ทัง้นีบ้รษิัทไดจ้ดัใหมี้ผูส้งัเกตการณซ์ึ่งเป็นที่ปรกึษากฎหมายภายนอกเพื่อท าหนา้ที่ดแูล และตรวจสอบการ

นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม  กฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษิัท 


