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คาชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2550 กาหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มหาชนจากัดว่า ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง
ใน 3 แบบ ทีแ่ นบมาพร้อมนี้
1. แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
2. แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะโดย
ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ คัสโตเดียน(Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุม หากท่านในฐานะผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้ และมีความประสงค์จะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้
ท่านทาหนังสือมอบฉันทะโดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามแนบ ซึง่ บริษทฯ ได้จดั เตรียมมาให้
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ส่งกลับมายังบริษทั ฯ ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจักเป็ นพระคุณยิง่
อนึ่ ง การมอบฉั นทะ ท่ านสามารถมอบให้ กรรมการอิ สระ เป็ นผู้ร บั มอบฉั นทะได้ โดยสามารถเลือ ก
กรรมการอิ สระ ท่านใดท่านหนึ่ งจากข้อมูลที่บริษทั ฯ ให้ไว้ในเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีท่ างราชการออกให้ซง่ึ ปรากฎรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาต ขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
ผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทน
นิตบิ ุคคลและมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาแทนนิตบิ ุคคลซึง่
เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทน
นิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เ ห็นว่าผู้แทนนิ ติบุคคล ซึ่งลงนามในหนัง สือมอบฉันทะมีอานาจ
กระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมกับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือซึง่
เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ภายใต้ขอ้ บังคับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ ตัง้ อยู่หรือโดยเจ้าหน้ าที่ของนิติบุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติ
บุคคล ผูม้ อี านาจ ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผแู้ ทน
นิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล

