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เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น 

ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

   เนื่องดว้ยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน              

พ.ศ. 2565  ณ หอ้งประชุมสาํนักงานใหญ่ เลขที่ 88, 88/1 หมูที่ 1 ตาํบลบา้นธาตุ  อาํเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  

18110   เพื่อใหก้ารประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส่ ชอบธรรม และเป็นประโยชนต่์อผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ จึงเห็นควรกาํหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้ หรือผู้แทนของผู้ถือหุน้ 

ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบติัต่อไป บรษัิทฯ จึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้
 

1.หนังสือมอบฉันทะ 

  บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถ 

มอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน  

ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่ตอ้งการมอบ

ฉนัทะ ไวช้ดัเจนและตายตวัมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถ Download  หนงัสือมอบฉนัทะได้

ที่  www.etcenvi.com  และโปรดนาํมาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 
 

2.เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุ  

เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน  ชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่น

หลกัฐานประกอบดว้ย   

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนงัสือมอบอาํนาจตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง 

  ครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบอาํนาจ และผูร้บัมอบอาํนาจ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะ ไดล้งชื่อรบัรอง   

  สาํเนาถกูตอ้ง ทัง้นีผู้ร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนเองที่สว่นราชการออกให ้ 

   ณ จดุลงทะเบียน 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

  1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

- หนังสือมอบอาํนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

ครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ซึ่งรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทน 

นิติบคุคล (กรรมการ) ครบถว้น 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้พรอ้มรบัรอง 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่  6 

http://www.etcenvi.com/
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- สาํเนาโดยผูแ้ทนนิติบคุคล ทัง้นีผู้แ้ทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกให ้ณ 

จดุลงทะเบียน 

 

  2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

- หนงัสือมอบอาํนาจตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง 
ครบถว้น  และลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรอง 

- สาํเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบ 

ฉนัทะ ณ จดุลงทะเบียน  
 

 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลทีจั่ดต้ังขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  

  1. ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 และ 2 

2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  

                                   ตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

- หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian  

            เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
                          

  ทัง้นี ้เอกสารตน้ฉบบัมิไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษขอใหผู้ถื้อหุน้จดัทาํคาํแปลภาษา 

          องักฤษ แนบมาพรอ้มดว้ย  และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

3.การลงทะเบียนเข้าร่วม 

บรษัิทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มประชมุประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ 

ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป ของวนัพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565  ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่

จดัการประชมุผูถื้อหุน้ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

 

4.หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วาระท่ัวไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะเม่ือลงทะเบียน 

และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยใหน้ับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือ           

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ

แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น   
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2. ในกรณีมอบฉนัทะ   

- ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้  

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

- หากผู้มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบ

ฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่

ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บั

มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

 

 วาระเลือกต้ังกรรมการ 

  สาํหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัท กาํหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที่ถือ 

2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้โดยจะไม่สามารถใชรู้ปแบบในการเลือกตัง้โดยแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลหลายๆ คนได ้

3.    บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน 

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 

5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชมุหรือเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบก่อน 

เริ่มวาระการประชมุ โดยเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะ 

เม่ือลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนที่สง่มาจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ 

อาจไม่เท่ากนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน   

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้ Inspector ซึ่งเป็นที่ปรกึษากฎหมาย เพื่อทาํหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบั 

คะแนนเสียง  ในการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  

ของบรษัิทฯ 
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Attachment 6 

 
 

Explanation of document to identify shareholder or their proxies who are eligible  

to attend the meeting and vote 
 

  The Company shall convene the 2022 Annual General Meeting jof Shareholders on Thursday 

21st , April 2022 at 2.00 p.m., at 88, 88/1 Moo 1, Ban That, Kaeng Khoi , Saraburi  18110. So as to promote 

transparency, fairness and benefit for shareholders. The Company considers appropriate to impose 

procedures on review of document and evidence identifying shareholders and proxies eligible to register attend 

and vote at the Meeting as follows: 

1.  Proxy Form 

The Company, attached Proxy Form A,B,C as shown in the enclosure  for shareholder who cannot 

attend the Meeting and a proxy may be appointed to other person or any independent director. Please 

download from the Company Website: www.etcenvi.com     
 

2.  Document to be produced prior to the Meeting 

1.Person 

1.Personal attendance: ID Card, Civil Servant Card, or Driving License supported by 

 any document in case of change thereto 

2.Proxy 

- Any Proxy Form duly filled in and signed by shareholder and proxy; 
- Copy of ID Card, Civil Servant or Driving License duly certified by shareholder. In this    

regard, the proxies please show the documents showing themselves at the government  
agency. Issued at the registration point 

 

2.Juristic Person 

1.Personal attendance by director 

- Any Proxy Form duly filled in and signed by shareholder and proxy; 

- Copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing  

 particulars that director(s) attending the Meeting is(are) duly authorized; 

- Copy (ies) of lD Card or others issued by competent authorities duly certified by such 

director(s). 

- Copy by the juristic person's representative However, the juristic person's representative,      

please present the identity document issued by the government agency at the registration   

point. 

2.Proxy: 

-  Any Proxy form duly filled in and signed by authorized director(s) of shareholder  

http://www.etcenvi.com/
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 and proxy; 

- Copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing  

particulars that director(s) affixing signature(s) on the Proxy Form is(are) duly  

authorized; 

- Copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities to director(s) who is  

 (are) director(s) duly certified by him/her/them; 

- Copies of ID Card or others issued by competent authorities to proxy duly certified  

Together  with originals thereof at point of registration. 

3.Custodian appointed as depositary by foreign investors 

   1.  documents as under juristic person 1 and 2 shall be prepared  By selecting one of  

         any Proxy Form  

2.  in the event custodian has been authorized to sign on proxy, the following documents  

     shall be produced: 

    - a power of attorney appointing such custodian to sign on proxy;  

    - a confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business. 
 

 on the date of the Meeting. If an original document is not made in Thai or English, please 

attach the English translation duly certified by the authorized representative of such juristic person. 

 

3.  Registration 

 The company shall proceed with registration two hours prior to the Meeting time or from 12.30 

a.m., Thursday 21st, April 2022 at the venue with a map attached to the Notice. 

 

4.  Casting Votes Criteria 

General agenda 

1. A vote in each agenda shall be counted by voting as indicated in the shareholder registration  

or ballots distributed to the shareholders before the meeting on the condition that each share constitutes 

one vote. Shareholders shall only vote for: approve, disapprove or abstain while splitting of votes is not 

allowed, except in the case of custodian. 

2. Proxy: 

         - For specific voting appointment, Proxy shall cast a vote only as specified in the Proxy; non-

compliance of direction shall not constitute a valid vote by shareholders. Vote of the Proxy in any Agenda 

which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder 

 

 



-109- 

เลขท่ี 88,88/1  หมูท่ี่ 1  ตาํบลบา้นธาต ุ  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 

            โทรศพัท ์: 036-200-294-5   โทรสาร : 036-200-295                                                              Tel : 036-200-294-5     Fax : 036-200-295 

 

         - For general appointment, In the event no instruction has been specified, or instruction is not 

clear on the Proxy on each agenda, or the Meeting considers or votes on any issue (other than those specified 

on the Proxy) or there would by any amendment or addition in facts, then proxy shall have discretion to 

consider and vote appropriate. 

 

Director agenda 

According to Article of the Company’s Articles of Association, the Meeting of shareholders 

shall elect directors in accordance with the rules and procedures as follows: 

1. Every shareholder shall have one vote for each share of which he/she is the holder; 

2. Each shareholder may exercise all the votes he/she has under 1. Above to elect one or 

several director(s). In the event of electing several directors, he/she shall not be entitled to allot his votes to 

elect each director. 

3. The persons receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be 

elected as directors at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an 

equality of votes among the persons elected in order of respective high numbers of votes, which number 

exceeds the required number of directors of the Company at that time, the Chairman of the Meeting shall 

be entitled to a second or casting vote. 

 

5.    Procedures on Casting Votes 

Chairman of the Meeting or officer shall explain casting vote procedure before commencement of 

the Meeting. Officers of the Company shall count and sum up votes on each agenda based on a Barcode 

duly affixed. Results on each agenda shall be announced before the Meeting is ended. 

 

The Company will arrange to have the inspector (who is an external legal counsel) for examine 

procedures on casting vote in the Meeting to ensure our transparency and compliance with the laws and 

Company’s articles of association. 

 

 

 

 


