
 
 

บริษัท สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท ์จ ากัด (มหาชน)                                105 Moo 3, Bangna-Trad Rd,.K.M.52 Thakham,  
Wyncoast Industrial Park Public Company Limited                                Bangpakong, Chachoengsao 24130 THAILAND
ทะเบียนเลขที ่บมจ.113                                                                  Tel. 66(0)-3857-3162-3  Fax. 66(0)-3857-3215(8) 

1/3 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
 
 

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบยีน  การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม  และการออกเสียงลงคะแนน 
 

 เพ่ือสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฎิบัติ  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 
 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว
ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการ
พิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว  โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่
ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
1.  บุคคลธรรมดา 
     1.1  ผู้ถือหุ้นที่มีสัญญาชาติไทย 
            (ก)  ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตร
ประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่แสดงรูปถ่าย
ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 
             (ข)  ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท 

1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

                    1.1.2  สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง 
                    1.1.3  ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) 
 

     1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
            (ก)  ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตร
ประจำตวัประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอ่ืนที่แสดงรูปถ่าย
ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 
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             (ข)  ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท 
                    1.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ 

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
1.2.2  สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนา

ถูกต้อง  โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลง
ลายมือชื่อ 

                    1.2.3  ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) 
 

2.  นิติบุคคล 
     2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 
           ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท 
                    2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม)  ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
                    2.1.2  สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนา

โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
                    2.1.3  สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง 
                    2.1.4  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรอง

สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
                    2.1.5  ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) 
    

  2.2  นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 
             ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท 
                    2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม)  ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
                    2.2.2  สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนา

โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
                    2.2.3  สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง 
                    2.2.4  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการับรองสำเนา

โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) 
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                    2.2.5  เอกสารตาม 2.2.1 – 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอ่ืนที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 

                    2.2.6  สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนา
ถูกต้อง 

                    2.2.7  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
ด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล 

 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป  กรณีการมอบฉันทะ  โดยเฉพาะ
จากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ  ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียน
เมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
 

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย 
 

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
คะแนน  และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

 ในการประชุมให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง  และไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้  ซึ่งบริษัทจะใช้วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้ ณ จุดลงชื่อเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
บริษัทจะมีการประกาศผลการลงคะแนนเปิดเผยในแต่ละวาระเพ่ือให้มีความชัดเจน  โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
 


