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ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 
ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

เนื่องดว้ยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00 
นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 นาฬิกา) ณ หอ้งประชมุบริษัท เลขที่ 53 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร โดยบรษิัทใชร้ะบบ QR Code ในการลงทะเบียนดว้ย  

บริษัทจึงขอชีแ้จงหลกัเกณฑแ์ละเอกสารหลกัฐานที่ใชป้ระกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ 
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ  
ผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1.  หนังสือมอบฉันทะ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่  5)  
พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ
ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็น  
ผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน (เอกสารแนบ 10) ซึ่งบรษิัทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งการหนงัสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไดท้ี่ 
http: / /www. rhombho.co. th/  และโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ แนบมาพร้อมหนัง สือเชิญประชุมฉบับนี ้   
(เอกสารแนบ 10) มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

2.  วิธีมอบฉันทะ 

กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้ 

1)  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ งตามข้อมูลกรรมการอิสระที่ แนบมาพร้อมหนัง สือเชิญประชุมฉบับนี ้   
(เอกสารแนบ 4) โดยท าเครื่องหมาย และระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ 

http://www.rhombho.co.th/
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จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วม
ประชมุดงักล่าว 

3)  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ท  าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถูกตอ้งและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี ้บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ 
ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ณ จดุลงทะเบียน โดยไม่คิดค่าอากรแสตมป์ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่า
จ านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3.  เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมตอ้งแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม  

กรณีบุคคลธรรมดา 

1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ -นามสกุล ให้ยื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย ทัง้นี ้โปรดน าแบบแจง้การประชุมที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ มาใน
วนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ 
ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง ทั้งนี ้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่ ส่วนราชการออกให้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

ทัง้นี ้โปรดน าแบบแจง้การประชุมที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ มาในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

กรณีนิติบุคคล 

1)   กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ
ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
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- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่ งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น พรอ้มรับรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้โปรดน าแบบแจง้การประชุมที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

2)   กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ
ลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง ทั้งนี ้ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ ณ จุด
ลงทะเบียน  

ทัง้นี ้โปรดน าแบบแจง้การประชมุที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

3)  กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.1  ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 โดยใชห้นังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. เท่านัน้ 

3.2  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ
แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

- หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการ
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
Custodian 

โปรดน าแบบแจง้การประชุมที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ มาในวันประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้เอกสารที่ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมา
พรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
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4.  การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมครึ่งชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 08.30 
นาฬิกา เป็นตน้ไป ของวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชมุ ตามแผนที่สถานที่จดัการประชมุผูถื้อหุน้ที่แนบมา
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

5.  หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้วาระทั่วไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียน 
และ/หรือ จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหน่ึงหุน้ ซึ่งผูถื้อ
หุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
ซึ่งแต่งตัง้จาก ผูล้งทนุต่างประเทศตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ 
การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2  หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะหรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก
ที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บั
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

6.  ระเบียบวาระเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

ส าหรบัระเบียบวาระเรื่องการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้  15 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้
กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 

2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้โดยจะไม่สามารถใชรู้ปแบบในการเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลหลาย ๆ คนได ้

3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

เพื่อใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีดี ดงันัน้ ส าหรบัระเบียบวาระที่  
6 เรื่องพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระประจ าปี 2564 บรษิัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้บตัรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง 
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7.  การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการ
ประชมุโดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนเขา้รว่ม
ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผูถื้อหุ้นในที่ประชุมผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนับ
คะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได ้เนื่องจากอาจ
มีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัใหม้ี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรกึษากฎหมายภายนอก
เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส 
ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 


