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  หนาที่ 1/3  

 

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 

การลงทะเบียน 

บริษัท จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวัน

พุธที่ 23 เมษายน 2556 ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขา

ประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยบริษัท ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 

 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดย

บริษัทแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ

ของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทแลว บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสง

หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนน

รามอินทรา  แขวงทาแรง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความ

รวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 

4. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือ

ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉนัทะ

ดังกลาว 

5. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 
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เอกสารทีต่องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณเีปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้
โปรดนําแบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิง่ที่สงมาดวย 4 มาในวันประชุมดวย 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ใหแสดง 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบ

ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสาํเนา
ถูกตอง 

4) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

 

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 
ใหแสดง 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอีาํนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ใหแสดง 
1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉนัทะซึง่ได
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

4) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 
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5) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอีาํนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้ 

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติด

อากรแสตมปครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวา

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจ

กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 

(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนา

ถูกตอง 
 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอาย ุของผูรับมอบฉันทะ 


