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สิ่งที่สงมาดวย 7 

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวัน
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ หองสิตารมย ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

การมอบฉันทะ 

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขาประชุม

และออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามสิ่งที่สงมาดวย 5   

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือตองการใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเปนแบบทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตน แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

1) ผูถือหุนทั่วไป จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. โดยบริษัทแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2) ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได และตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

อยู โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปน

ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท 

ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท

แลว บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือ

มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนนราม

อินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือ
โปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 

3. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน

หนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 
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4. ใหผูรับมอบฉันทะนําหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของเอกสารที่ตอง

นํามาแสดงในวันประชุม ไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเขาประชุม 
 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4  

2) ผูถือหุนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย  

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

พรอมทั้งติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ  

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล และผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
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4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู ซึ่ง

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ  

4) เอกสารใดๆ ที่มีตนฉบับเปนภาษาตางประเทศ ที่มิใชภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอม
ดวย และใหผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล  

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

1) เอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

2) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

3) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


