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วธิ ีการลงทะเบยีน หลักฐานแสดงสิทธ ิเข ้าร ่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบยีน

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรอืหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ

ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 12.30 น. ในวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม

อีสติน แกรนด์ สาทร เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเอกสารและ

หลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นภาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เกินสมควร ทัง้นี ้ แผนท่ีแสดงสถานท่ี

ประชมุไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 14

2. หลักฐานแสดงสิทธ ิเข ้าร ่วมประชุม

1.) บุคคลธรรมดา

1.1) ผู้ถอืห ุน้ท ีม่สี ัญชาตไิทย

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัข่ี

หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ีรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจาํตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผูร้บัมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

1.2) ผู้ถอืห ุน้ชาวตา่งประเทศ

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ีรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของ

ผูม้อบฉันทะ และบตัรประจาํตวั หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความ

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

2.) นิตบิุคคล

2.1) นิตบิุคคลท ีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน

- สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้มเ่กิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งไดร้บัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ และประทับตราสาํคญัของ

บรษัิท (ถา้มี)
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- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

- บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ

- หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

2.2) นิตบิุคคลท ีจ่ดทะเบยีนในตา่งประเทศ

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

จะตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล และบตัรประจาํตวั

หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีเขา้ประชมุดว้ยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน

- สาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ซึง่ไดร้บัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

กรรมการผูมี้อาํนาจ และประทบัตราสาํคญัของบรษัิท (ถา้มี)

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวั

หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ

- หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ

ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจัดทาํขึน้ใน

ตา่งประเทศควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารพีบับลิค

3. วธิ ีการมอบฉันทะ

บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ามแบบท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศกรมพฒัธรุกิจการคา้ เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแตล่ะวาระ (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหลกัทรพัย์

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้ โดยดาํเนินการดงันี ้

1.) เลือกใชเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้

2.) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง ตาม เอกสารแนบ 9 โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้

ประสงคจ์ะมอบฉนัทะตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ

ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว
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3.) ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้ บริษัทไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

ทัง้นี ้ ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้ และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ตนถืออยู่ทัง้หมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง

บางสว่นได้ เวน้แตเ่ป็นคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหลกัทรพัย์ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.

หมายเหตุ

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉนัทะ สามารถกระทาํไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธานกรรมการ

หรือผ่านทางอีเมล secretary@iii-logistics.com ก่อนเริ่มการประชมุ หรืออย่างชา้ท่ีสดุก่อนเริ่มการออกเสียง

ลงคะแนนในแตล่ะวาระการประชมุ

 ผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสนิใจมอบฉนัทะ

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืห ุน้

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่วาระ ผูด้าํเนินการประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุ

ทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1.) ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระไดใ้นบตัร

ลงคะแนนท่ีไดร้บั ณ ขัน้ตอนลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ

2.) หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอใหล้งคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ใหย้กมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือนบัคะแนนตอ่ไป

3.) การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยจะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสียง

ทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และใหถื้อว่าคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ี

เสนอในวาระนัน้ๆ

มตขิองท ีป่ระชุมผู้ถอืห ุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี้

1.) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมี

คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเพ่ือเป็นเสียงชีข้าด

2.) กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้กาํหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบก่อนการลงคะแนนใน

แต่ละวาระ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็น

เสียงชีข้าด


