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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ 
 

การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด 
ดงันัน้ เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ ถือหุ้น 
บริษัทจงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บริษัทจงึขอชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้
 

1. หนังสือมอบฉันทะ 
ก. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

 นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะออกเป็น 3 แบบ คือ 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน

 ตายตวั 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตวัแทนรักษาทรัพย์       

 คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
ข. วิธีการใช้แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 

1. ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใด
เท่านัน้  

2. ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ตัวแทนรักษาทรัพย์คัสโตเดียนในประเทศไทย     
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได้ 

 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้อง
มอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง่น้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ 
เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน ท่ีผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ     
มอบฉนัทะ แบบ ค. 
 

2.    เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ในทุกกรณี เอกสารแสดงตนต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุและไม่อยู่ในสภาพช ารุด
จนไมส่ามารถยืนยนัตวัตนได้ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี และหากมีการเปลี่ยน 
ช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย และโปรดน าหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ส าหรับ       
การลงทะเบียนซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ของผู้ถือหุ้น 
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  บุคคลธรรมดา 
  1)  กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนตวัจริงในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2)  กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ       
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 -  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
-  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้        
ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

  นิตบุิคคล 
  1)  กรณีผู้แทนของนิติบคุคลเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ       
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น (อายไุมเ่กิน 6 เดือน) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้แทนนิติบคุคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติบคุคลนัน้) ครบถ้วน 

-  ส าเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตวัตนของผู้ แทนนิติบุคคลนัน้พร้อมรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล 
ทัง้นี ้ผู้แทนนิติบคุคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

 2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ         
ลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือรับรองของนิติบคุคลนัน้) ซึง่เป็นผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

-  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น (อายไุมเ่กิน 6 เดือน) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉั นทะ         
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

-  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ แทนนิติบุคคล (ผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนัน้)     
ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

-  ส าเนาเอกสารแสดงตนของผู้ รับมอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง ทัง้นี ้ผู้ รับ
มอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนตวัจริง ณ จดุลงทะเบียน 

  3)  กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
   3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ ถือหุ้นสามารถ

 เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  
   3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
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    -  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คสัโตเดียน เป็นผู้ด าเนินการลงนาม
ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

     -  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

  เอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพบัลิค  

  ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

  บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่ วโมง หรือ
ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ี      
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ 
 
 

 


