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ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เนื่องด้วยบริษัทได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา 
(เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) ณ ห้องสวนหลวง 4  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนด้วย  

บริษัทจึงขอชีแ้จงหลกัเกณฑ์และเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ ต่อ 
ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เ ร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่  5)  
พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ
ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็น  
ผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ 12) ซึง่บริษัทได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่ต้องการมอบฉนัทะไว้ชดัเจนและตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้ในกรณีต้องการหนงัสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นสามารถ  Download แบบหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวได้ที่ 
http://www.rhombho.co.th/ และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(เอกสารแนบ 
13) มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2.  วิธีมอบฉันทะ 

กรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการ ดงันี  ้

1)  เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

       2) มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึง่ตามข้อมลูกรรมการอิสระท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(เอกสารแนบ 6) โดยท า
เคร่ืองหมาย และระบช่ืุอพร้อมรายละเอยีดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือระบช่ืุอกรรมการอิสระ โดย
เลอืกเพียงบคุคลเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 

http://www.rhombho.co.th/
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3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี  ้บ ริ ษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใ ห้แก่ 
ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ณ จดุลงทะเบียน โดยไมค่ิดคา่อากรแสตมป์ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นซึง่น้อยกวา่
จ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3.  เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

 กรณีบุคคลธรรมดา 

1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ และหากมีการเปลีย่น ช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
ทัง้นี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ (เอกสารแนบ 13) มาในวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ  
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารตวัจริงที่สว่นราชการออกให้ ณ จดุลงทะเบียน 

ทัง้นี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้ (เอกสารแนบ 13) มาในวนัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีนิติบุคคล 

1)   กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้
มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ  

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 
พร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบคุคลนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทน
นิติบคุคล  
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ทัง้นี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(เอกสารแนบ 13) มาในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2)   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ
ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) 
และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกู ต้อง ทัง้นี ้
ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน  

ทัง้นี ้โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้(เอกสารแนบ 13 ) มาในวนัประชมุผู้ ถือ
หุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

3)  กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. เทา่นัน้ 

3.2  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องสง่
หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอื
มอบฉนัทะแทน 

- หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ (เอกสารแนบ 13) มาในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้เอกสารที่ต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษา
ไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

4.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุ 1 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 08.00 นาฬิกา 
เป็นต้นไป ของวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้
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5.  หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นวาระทั่วไป 

1) การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียน และ/
หรือ จากการสง่บตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตัง้จาก ผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลง 
คะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือวา่การลง คะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะหรือ
ระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

6.  ระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ  15 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีถือ 

2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตามข้อ 1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะไมส่ามารถใช้รูปแบบในการเลอืกตัง้โดยแบง่คะแนนเสยีงให้แก่บคุคลหลาย ๆ คนได้ 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ
พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี ดงันัน้ ส าหรับระเบียบวาระที่ 8 
เร่ืองพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก านดออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 บริษัทจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้บตัรลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

7.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่
ประชุมทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้จ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้ เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
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บางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มี  Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
ห น้ า ที่ ดู แ ล แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร นั บ ค ะ แ น น เ สี ย ง ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 
 


