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คาํชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนั

ศกุร์ท่ี 5 เมษายน 2556 ณ ห้องสโรชา พระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เลขท่ี 9 ถนนแจ้งวฒันะ แขวง

อนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220.  ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอ่ืนเข้า

ประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย

บริษัทฯ แนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. 1ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

1ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 หากผู้ ถือหุ้ นเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละ

ระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง 1บริษัท ฮอท พอท จํากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 350 ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230. โดยเพ่ือความสะดวกในการ

ตรวจเอกสาร จงึขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 

4. 1กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชดัเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือ

ช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะ

ดงักลา่ว 

5. 1ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไว้ในส่วนของ

เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 
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เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  
ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือ

รับรองสําเนาถกูต้อง 

2) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 

ให้แสดง 

1) 1หนงัสือมอบฉันทะซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับ

มอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้

ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

13.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

11) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจ

กระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติด

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

12) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 

13) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา

ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า

ผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจ

กระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

14) สําเนา 1บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน 

(Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

13.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

11) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 

12) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

13) สําเนา1บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

 

13.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

1ให้แสดง1บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายุ ของผู้ รับมอบฉนัทะ 


