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ค ำช้ีแจง เร่ือง เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิเข้ำร่วมประชุม  

เพื่อลงทะเบยีนและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
 

ตามทีบ่ริษทัจะจัดให้มีการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจันทร์ที่ 25 เ มษายน 2559 เ วลา 
14.00 น. ณ ห้อง HANSAR ช ัน้ Mezzanine โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เ ลขที่ 3/250 ซอยมหาดเ ล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10300 โดยบริษทัจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้ น เพื่อให้การประชุม
ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเ ป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษัทจึงเ ห็นควรก  าหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นทีม่ี สิทธิเข า้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่10) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ไดก้  าหนดไว ้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เ ร่ือง  ก  าหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

1.  แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะท ัว่ไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 
2.  แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทีก่  าหนดรายการตา่ง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั 
3.  แบบ ค. เ ป็นแบบที่ใชเ้ ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเ ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ั้งให้  Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น  

ผูถื้อหุ้นที่ไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  เลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่ำน ั้น ดงัน้ี 

1.1  ผูถื้อหุ้นท ัว่ไปสามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเทา่นั้น  
1.2  ผูถื้อหุ้นทีป่รากฏชือ่ตามสมุดทะเบยีนเ ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต ั้งให้  Custodian ในประเทศไทยเ ป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2.  มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเ ลือกมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษัท 
คนใดคนหน่ึงตามทีบ่ริษทัไดเ้สนอชื่อไว ้โดยเ ลือกเพียงคนเ ดียวให้เ ป็นผูร้ับมอบฉนัทะในการเข ้าร่วมประชุม
ดงักล่าว ดงัน้ี 

1. นายประกจิ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 
2. นายบญุนริศร์ สุวรรณพูล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 
3. นายสุดใจ นิโลดม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัลงมตแิทน โปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะและหลักฐานมาย ัง บริษัท เ อ็กโซติค 
ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) เลขที ่49/42 หมู่ 5 ต  าบลทุ่งสุขลา อ าเ ภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 20230 ก่อนวนัที่ 19 เ มษายน 
2559 กจ็ักขอบคณุยิ่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 7 
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3.  ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุ้นทีต่นถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เ วน้แต่เ ป็น Custodian ที่ผูถื้อหุ้นซึ่งเ ป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งต ั้งให้ เ ป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตาม
หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแตว่าระ ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเ ห็นด้วย  ไม่ เ ห็นด้วย  หรืองดออก
เสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเทา่นั้น ไม่สามารถแบง่การออกเ สียงลงคะแนนเ ป็นบางส่วนได้ (เ วน้แต่เ ป็นการออก
เสียงของ Custodian) 

5.  ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มท ัง้ขีดฆา่ลงวนัทีท่ีท่  าหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนั
ตามกฎหมาย  

 
กำรลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชุม 

บริษทัจะเร่ิมรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุ้นก่อนเ ร่ิมการประชุม 2 ช ัว่โมง โดยจะเ ร่ิมเ ปิดรับ
ลงทะเบยีนต ัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้อง HANSAR ช ัน้ Mezzanine โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เ ลขที่ 3/250 ซอย
มหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10300 ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถื้อหุ้น (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ยล าดบัที ่ 13)  
 
หลักฐำนที่ต้องน  ำมำแสดงในวันประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปน้ี (แลว้แตก่รณี) กอ่นเขา้ร่วมประชมุ  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดำ 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
 แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับที ่ 8)  
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ย ังไม่หมดอายุ  เ ช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือ ใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชือ่หรือชื่อสกุล ขอให้ผูถื้อหุ้นยื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย  

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทน  
 แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับที ่ 8)  
 หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกข ้อความถูกตอ้งครบถ้วนและลงลายมือ

ชือ่ของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
 ส าเนาเอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นตามข ้อ 1 และผูถื้อหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง  
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบัขอ้ 1  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนติิบคุคล   

1.  กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   
 แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับที ่ 8)  
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 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิตบิุคคล เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามขอ้ 1  
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ ผูถื้อ หุ้นซึ่งรับรองส าเนา ถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิตบิคุคล ซึ่งเ ป็นผูเ้ ข ้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท  าการแทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุ้น  

2.  กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ 
 แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับที ่ 8) 
 หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกข ้อความถูกตอ้งครบถ้วนและลงลายมือ

ชือ่ของผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุ้นซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ)  

และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท  าการแทนนิติบคุคล
ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้น  

 ส าเนาเอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเ ป็นผูม้อบฉนัทะและได้ลง
ลายมือชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข ้อ 1  

3.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น  
 แบบฟอร์มลงทะเบยีน (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับที ่ 8)  
 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชน่เดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นทีเ่ป็นนิตบิุคคล ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2  
 ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐาน ดงัตอ่ไปน้ีเพิ่มเตมิ  
1.  หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นที่เ ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เ ป็นผูด้ าเ นินการลงนามใน

หนังสือมอบฉนัทะแทน  
2.  หนังสือยืนยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ Custodian  

ท ัง้น้ี เอกสารทีม่ิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดท  าค  าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และ
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบคุคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค  าแปล 
 
หลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
วำระทั่วไป 

1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท  าโดยการนับคะแนนเ สียงจากหนังสือมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบียนและ/
หรือ จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นในที่ประชุมผูถื้อหุ้นโดย ให้นับหน่ึงเ สียงต่อหน่ึงหุ้น ซึ่ งผูถื้อหุ้นหรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เ ห็นด้วย  ไม่ เ ห็นด้วย  หรืองดออกเ สียง ไม่
สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เ ป็นการออกเ สียงของ Custodian) ซึ่งแต่งต ั้งจากผูล้งทุน
ตา่งประเทศตามหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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2.  ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเ สียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะเท่านั้ น การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะวาระที่ไม่ เ ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลง 
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

2.2 หากผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะหรือระบุไว ้
ไม่ชดัเจน หรือในกรณีทีท่ีป่ระชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเ ร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีทีม่ีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จริงประการใด ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

 

วำระเลือกตั้งกรรมกำร 

ส าหรบัวาระการเลือกต ัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัทข ้อ 12. ก  าหนดให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นเ ลือกต ั้ง
กรรมการตามเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเ ป็นผูไ้ด้รับการเ ลือกต ั้งเ ป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเลือกต ัง้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเ ลือกต ั้งในล าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกนิจ านวนทีจ่ะพึงมีหรือจะพึงเ ลือกต ั้งในครั้งนั้ น  ให้ผูเ้ ป็นประธานเ ป็น 
ผูอ้อกเสียงชี้ขาด 

 
กำรนบัคะแนนเสียงและแจ้งกำรนบัคะแนน 
 ประธานทีป่ระชมุหรือเจ้าหน้าทีข่องบริษทัจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเ สียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเ ร่ิม
วาระการประชมุ โดยเจ้าหน้าทีข่องบริษทัจะนับคะแนนเ สียงแต่ละวาระจากคะแนนเ สียงในหนังสือมอบฉนัทะเมื่อ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ส่งมาจากผูถื้อหุ้นในที่ประชุมผูถื้อหุ้น 
และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบทกุวาระกอ่นเสร็จส้ินวาระนั้น ๆ ท ัง้ น้ี  จ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจ
ไม่เทา่กนัได ้เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นบางท่านเขา้มาประชมุเพิ่มเตมิหรือกลับก่อน  

 ท ัง้น้ี บริษทัไดจ้ัดให้มี Inspector เพื่อท  าหน้าทีดู่แลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุ้น
เพื่อให้การประชมุผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่ างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท 


