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เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ 
Barcode  ที่บรรจุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้บนหนังสือเชิญประชุมพร้อม “แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม” เพื่อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน ขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมาแสดงท่ีจุดลงทะเบียนด้วย 
 

1. การลงทะเบียน 
   1.1  ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรอืหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลา
ประชุมได้ตั้งแตเ่วลา 8.00 น. ของวันท่ี 23 เมษายน 2564 
   1.2  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 
 

2. เอกสารสำหรับผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 
   2.1 บุคคลธรรมดา 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข ช่ือ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

 2.2 นิติบุคคล (ผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทน
นิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน 

 

3. การมอบฉันทะ 
   บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและจัดทำขึ้นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศจำนวน  
3 แบบ ดังนี ้
 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
    3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
    3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้เสนอชื่อไว้  โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  
โดยผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะ
ได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค. ส่วนผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประสงค์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้  
 1. ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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 3. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   3.4 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับ
ไว้ทุกแห่ง 
 
 

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
    4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจดัส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
    1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณผีู้มอบฉันทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
  3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบตัรประจำตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ใน
กรณผีู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
    4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
       1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบคุคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
  2) กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
  3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี
พับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
  4) สำหรับนิติบุคคลตา่งประเทศ เอกสารใดท่ีมไิด้มตี้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรบัรองความถูกต้องของคำแปล 
  5) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 
(ในกรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 
 
 4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของ
บริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผูร้ับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
3)   เอกสารใดข้างต้นทีม่ิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้

บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรอืบุคคลผูม้ีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกลา่วลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

ด้วย 

4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 

(ในกรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 

 4.4 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จดัการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผูจ้ัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิม่เตมิด้วย 
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 4.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะโดย
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา 
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิม่เตมิด้วย 
 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
 
1.  วาระทั่วไป 
 1.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 
 1.2  ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 1.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  
 1.4 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
   การเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
 ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนท่ีตนถือ 
 2.2  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้   
 2.3  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 
3. วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564  
 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
4. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

4.1 ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ีประชุม
ว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะยกมือข้ึน  (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่าง
ใดเพียงอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้) 

 


