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คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมต้องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน
บริ ษทั จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ อบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดี
ที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลักสี่ ดอนเมือง
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 10
การมอบฉันทะ
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสี ยงแทนตนได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้
ตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6 โดยหนังสื อมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี้
 แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
 แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริ ษทั
แนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น
ให้เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรื อสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
5. กรอกข้อความในหนังสื อมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ั บมอบฉันทะลงลายมือชื่ อ
ในหนังสื อมอบฉันทะ และปิ ดอาการแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะแสดง หนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่ วนของเอกสารที่
ต้ องนามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผูร้ ับมอบฉันทะในวันประชุม

BAN-#762051-v1

51

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
หน้า 2/3

เอกสารทีต่ ้ องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยนื่ เอกสารหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ อบฉันทะแบะผูร้ ับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ ใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่ งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี)
2. กรณี ที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
1) หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่ อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี) และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุ ญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดิ นทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ ับมอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่ งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะมีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญ (หากมี)
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3. กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ได้แต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. ซึ่ ง ได้กรอกข้อ ความถู กต้อ งครบถ้ว น และลงลายมื อ ชื่ อ ของผู ้มี อ านาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดี ยน (Custodian) ซึ่ งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดี ยน
(Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3.2

เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
1) หนัง สื อ มอบอ านาจจากผูถ้ ื อ หุ ้น ให้ค ัสโตเดี ย น (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ น การลงนามในหนัง สื อ
มอบฉันทะแทน
2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนหรื อเอกสารจัดตั้งนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ที่ ออกโดยหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งระบุชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และรายชื่อและอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสื อ
มอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3) สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อเดิ น ทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ ยงั ไม่หมดอายุของผูแ้ ทนนิ ติบุคคล ซึ่ งผูแ้ ทนนิ ติบุคคลได้ลงลายมือชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง

3.3

เอกสารหลักฐานจากผูร้ ับมอบฉันทะ
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ ับมอบฉันทะ
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