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ค ำชีแ้จงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ กำรแสดงเอกสำรหรือหลักฐำนก่อนเข้ำร่วมประชุม 
กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรแจ้งผลคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

  

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท           
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีเพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้          
ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. กำรลงทะเบียนเข้ำประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 3 กันยายน 2563  เป็นต้นไป 
ณ สถานที่ประชุม ห้องประชุมชัน้ 13 อาคารอาคเนย์  เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสาร        
การลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของบริษัท 

1.3 บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าแบบฟอร์มหนงัสือเชิญ
ประชมุที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาในวนัประชมุเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย (ตามสิง่ที่สง่มา
ด้วย 12) 

2. กำรมอบฉันทะ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี ้บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ตามแบบที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือที่บริษัทได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตาม    
สิง่ที่สง่มาด้วย 6) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้    

  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ 
โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.segroup.co.th/TGH/index.php  

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้ น (ผู้ มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  (2) ผู้ ถือหุ้ น (ผู้ มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชัดเจน      
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ รับลงทะเบียน ณ สถานที่
ประชมุก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 
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 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี ้  

- นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ  อาย ุ 74  ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี   เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59  ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง  
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์    กรรมการอิสระ อาย ุ 66  ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี   เลขที่ 29/446  หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด   
  จงัหวดันนทบรีุ 11120 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจน พร้อมทัง้ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนก าหนดการประชมุ  

3. เอกสำรหรือหลักฐำนที่ ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน ำมำแสดงและส่งมอบก่อนเข้ำร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี ใ้ห้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ รับ
ลงทะเบียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือ
หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ     
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น  (ผู้มอบฉนัทะ) 
และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉันทะและยังไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือเดินทาง 
เป็นต้น 

 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

  (ก) เอกสารท่ีสว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือ
เดินทางเป็นต้น 

(ข) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของ     
นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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 (2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ   
ลงลายมือช่ือผู้แทนของนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของ       
นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่หมดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

  ให้น าความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็น 
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

 (ก) หน งัส ือ ร ับ รองการ เ ป็นน ิต ิบ คุคลนั น้ อาจจะ เ ป็น เอกสารซึ ่ง ออก โดยส ว่นราชการของประ เท ศที่ 
นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้
รับรองความถกูต้องของค าแปล 

4. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุมลา่สดุ และ
เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ที่ประชมุได้ทราบ     

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ (รวมถึงกรณีที่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นไม่ได้
แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชัดเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน) 
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะได้น าจ านวนคะแนนที่ได้
ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าบนัทึกนบัรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นได้  
มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ และคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้  
ในขณะท่ีได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุตามความที่กลา่วข้างต้น โดยจ านวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทัง้หมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่ง
ได้พิจารณาแล้วเสร็จนัน้จะถกูน าสง่ให้ประธานในที่ประชมุเพื่อกลา่วสรุปในที่ประชมุของวาระนัน้ๆ ให้ได้ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะกรณีด้วยจ านวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 

 


