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วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

 และหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 

ของ บริษทั สโตนเฮ้นจ ์ อินเตอร ์ จ ากดั  (มหาชน) 
 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีจ่ะมาประชุม โปรดน าหนังสอืนัดประชุม ใบลงทะเบยีน และ
หนงัสอืมอบฉนัทะมาดว้ย 

1. เอกสารท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้ารว่มประชมุ 
บุคคลธรรมดา 
ก. กรณีผูถื้อหุ้นเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ  ใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ารว่มประชุม 
(1) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ
 ถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ ก และผูถ้อืหุน้ไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัขอ้ ก 

นิติบุคคล 
ค. กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุ้น (กรรมการผูมี้อ านาจ)  เข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคลเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ ก 
(2) ส าเนาหนังสอืรบัรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทน  

 นิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย 
ง. กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ารว่มประชมุ 

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความ
ถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนาม
นิต ิบุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า ผู้มอี านาจลงนามนิตบิุคคล ซึ่งลงนามในหนังสอื
มอบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล  (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ ก 
จ. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝากและดแูลหุ้น 
(1) ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล ขอ้ ค หรอื ง 
(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 
 

หน้า | 33  
 

 
(2.1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้Custodianเป็นผูด้ าเนินการลงนาม

ในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodia  ทัง้นี้    

เอกสารที่มไิด้เป็นต้นฉบบัภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มด้วย
และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
2. วิธีการมอบฉันทะ  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ของผูถ้อืหุน้แต่ละราย ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน  3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน

ตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
หากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ประสงคจ์ะ
ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.สามารถ Download ไดจ้าก www.sti.co.th และโปรดน าใบมอบฉนัทะมาในวนัที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย 
 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี้ 
ก. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
(2) ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
ข. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอื เลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ

บรษิทั ตามทีร่ะบุไวในหนงัสอืมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
ค. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว ทัง้นี้บรษิทัไดอ้ านวย

ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
ง. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคนืมายงับรษิทั ภายในวนัจนัทรท์ี ่ 22 เมษายน 2562 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชุมอย่าง

น้อยครึง่ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทั ไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ 
 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงไดแ้ละผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงสว่นน้อยกว่า
จ านวนทีต่นถอือยู่ได ้ เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูล
หุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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3. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชมุ 

บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรอืตัง้แต่เวลา 12.00 น.    
เป็นต้นไป ณ ห้องออดทิอเรยีม ศูนย์ประชุม ซ ีอาเซยีน ชัน้ 10 อาคารซดีบัเบิ้ลยู ทาวเวอร ์เลขที่ 90 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี้ 
 

4. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
ก. วาระทัว่ไป 

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้ับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่การออกเสยีงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉนัะ 
2.1  ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั ้นการ 

ลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอื
ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุในหนงัสอื
มอบฉนัทะรวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใดผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา
และลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 16 ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง และมวีธิกีารดงันี้ 
(1) ในการเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนน เลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล และผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้

คะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

(2) บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี
หรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั อนัจะท าให้
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้้เป็นประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
 วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานทีป่ระชุมชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 

ก. ประธานทีป่ระชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากที่
ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใด เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

ข. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รบัมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการ
ลงคะแนนลบั) ผู้ถอืหุ้นส่วนทีเ่หลอืถอืว่าเหน็ด้วยโดยไม่ต้องชูมอื โดยผูถ้ือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะสามารถออกเสยีง
ลงคะแนน ตามความเหน็เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสยีงของ  Custodian ที่ในหนังสอืมอบฉันทะ
ก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสยีงได)้ 
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มติของท่ีประชมุจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปน้ี 

ก. กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
ข. กรณีอื่นๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย

หรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักล่าว 
1.หากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2.ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรื่องนัน้ และประธาน
ที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนเริม่วาระการประชุม โดยบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุม
ทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชุม 
 


