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ก. การมอบฉันทะ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถ
พิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษทัฯ ไดแ้นบประวติัมาพร้อมน้ี ใหเ้ป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทน 

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ได ้หรือในกรณีท่ีผู ้
ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได ้โดยสามารถ download ไดท่ี้ website : www.sammakorn.co.th 

1. การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 
  ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน าหนงัสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะจะเขา้ประชุม 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ผูม้อบฉนัทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษทัฯเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงัน้ี 

(1) นางกณุฑลา  ศศะสมติ อายุ 63  ปี   กรรมการอสิระ 

อยู่บ้านเลขที ่94/55 หมู่บ้านฟลอร่าวิลล์ ถ.สุวินทวงค์ แขวงล าผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
หรือ 

(2) นายธวชัชัย  ช่องดารากลุ  อายุ 58 ปี   กรรมการอสิระ 

อยู่บ้านเลขที ่128/91 ซอยพระรามที ่2  ซอย 50  แยก 7 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 

 ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษทัทั้ ง 2 ท่าน 
เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมได ้กรรมการท่านท่ีเขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูรั้บ
มอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนท่านได ้

 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการ
ธุรกิจตอบรับและปิดผนึกส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร ไปใหเ้ลขานุการบริษทัฯ ก่อน
วนัประชุม 

http://www.sammakorn.co.th/


ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
 บริษทัฯ จะเร่ิมตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไป ณ 
ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขท่ี 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
ตามแผนท่ีท่ีแนบ 
 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

 1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้น
และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 

  2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุน้ 

  2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทย หรือซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู ่หรือโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ
บุคคลและเง่ือนไข หรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
  (ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 



ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานท่ีประชุมจะแจง้วธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ ก่อนเขา้สู่
วาระการประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
- ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

  - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรืองด
ออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นบนัทึกการลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกให้ก่อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะให้เจา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผู ้
ถือหุน้ท่ีคดัคา้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุมมีมติให้
อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

   หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมติัตามท่ี
ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไว้
แลว้ วา่ประสงคจ์ะลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงประการใด ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงท่ีคดัคา้นหรือ
งดออกเสียงดงักล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

 - ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถื้อหุ้นตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษทัฯ จะน าการออกเสียง
ลงคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหนา้ ในขณะท่ีผูรั้บ
มอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ตอ้งไปกรอก
บตัรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และน าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าว
ขา้งตน้  

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม และของผูถื้อ

หุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีบริษทัฯ บนัทึกไวล่้วงหนา้ ในขณะท่ีผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุม ท่ีออกเสียงไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทั้งหมดของผูท่ี้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระส้ินสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 

 
................................. 


