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ค าช้ีแจง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือลงทะเบยีนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ตามท่ีบริษทัจะจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษทัจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันั้น เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น บริษทัจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
วธิีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 
2550 ดงัน้ี 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น  

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการ ดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทั 

คนใดคนหน่ึงตามท่ีบริษทัได้เสนอช่ือไว ้โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุม
ดงักล่าว ดงัน้ี 

1. นายสุดใจ  นิโลดม  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  หรือ 
2. นายประกิจ  ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  หรือ 
3. นายศราวธุ  เมนะเศวต  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ในกรณีมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงัส านกังานสาขา 
บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 กจ็กัขอบคุณยิ่ง 

3. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีตน
ถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 
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4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ 
งดออกเสียง เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย  

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขท่ี 3/250 ซอยมหาดเลก็หลวง 2 
ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11)   

หลกัฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1.  กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  
 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรือ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือช่ือสกลุ ขอให้ผูถื้อหุ้นยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
2. กรณีมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนมาประชุมแทน  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  
 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  
 ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1 และผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง  
 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1  

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล  
1.  กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  
 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1  
 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) 

และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุ้น  

2.  กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 
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 หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ
ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น  

 ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและไดล้ง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1  
3.  กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  
 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2  
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม  
1.  หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน  
2.  หนงัสือยืนยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian  

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วาระทัว่ไป 
1.  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียนและ/

หรือ จากการส่งบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยให้นบัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว ้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซ่ึงแต่งตั้ งจากผูล้งทุน
ต่างประเทศตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผูรั้บมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะวาระท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลง 
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

2.2 หากผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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วาระเลือกตั้งกรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 12. ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการตามเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง
ช้ีขาด 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
 ประธานท่ีประชุมหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิม
วาระการประชุม โดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเม่ือ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี จ  านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจ
ไม่เท่ากนัได ้เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้นบางท่านเขา้มาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลบัก่อน  

 ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มี Inspector เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
  


