
  

 

 
 

คาํชี�แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน

ที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน 

บริษทัจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 

23 เมษายน 2561 ณ ห้องสาทร 1 ชั�นลอย โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 

ยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การมอบฉันทะ 

กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กบับุคคลอื�นเขา้ประชุม

และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข

ไดก้าํหนดไว ้ซึ�งเป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั ตาม

ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อต้องการใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก

ซึ�งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�ใชเ้ฉพาะกร

เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดาํเนินการได ้ดงันี�

1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้ แบบใดแบบหนึ�งเพยีงแบบเดียวเท่านั�น

1) ผูถื้อหุ้นทั�วไป จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

ฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ 

2) ผูถื้อหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะ

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งจากทั�ง 

2. มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนที�ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น

เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งใหผู้ร้ับฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค

ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล

บริษทั ดงัมีรายชื�อและรายละเอียดปรากฏตาม

ของบริษทัแลว้ บริษทัขอแนะนาํให้ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข

และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั บริษทั

ทีเอฟดี เลขที� 18 ซอยสาทร 11 แยก 

ตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหถึ้งบริษทั 

3. กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือชื�อ

ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จาํนวน 

ดงักล่าว 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

คาํชี�แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน 

ที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมไดต้ั�งแต่เวลา 12.00 น. ของวนั

ชั�นลอย โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง

10120   ตามแผนที�แสดงสถานที�ประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 11 

กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กบับุคคลอื�นเขา้ประชุม

และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ไดก้าํหนดไว ้ซึ�งเป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อต้องการใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ซึ� งเป็นแบบทั�วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ซึ�งเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทย

เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.hotpot.co.th)  

สามารถดาํเนินการได ้ดงันี�  

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้ แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั�น 

ผูถื้อหุ้นทั�วไป จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. โดยบริษทัแนะนาํให้ใชห้นังสือมอบ

และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

ผูถื้อหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะ

นทะแบบใดแบบหนึ�งจากทั�ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค

มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้และตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตน

ถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจาํนวนที�ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน

เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งใหผู้ร้ับฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ� งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษทั ดงัมีรายชื�อและรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 หากผูถื้อหุน้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

บริษทัขอแนะนาํให้ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

นงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะมายงั บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน

แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยเพื�อความสะดวกในการ

ตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหถึ้งบริษทั ภายในวนัที� 12 เมษายน 2561 

กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือชื�อ

ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั�งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนังสือมอบฉันทะ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

ของวนัจนัทร์ที� 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง

กรณีที�ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กบับุคคลอื�นเขา้ประชุม

กระทรวงพาณิชย์

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10  

ซึ� งเป็นแบบทั�วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทย

บริษทัแนะนาํให้ใชห้นังสือมอบ

ผูถื้อหุ้นที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั�งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะ

หรือ แบบ ค.) 

มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยก

และตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ตน

คสัโตเดียนที�ผูถ้ือหุ้นซึ�ง

ใดบุคคลหนึ� งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

หากผูถ้ือหุน้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

มหาชน) อาคาร

โดยเพื�อความสะดวกในการ

กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือชื�อ

บาท พร้อมทั�งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนังสือมอบฉันทะ



  

 

 
 

 

4. ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะต

ต้องนํามาแสดงในวันประชุม ไปยื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ณ สถานที�ประชุมก่อนเขา้ประชุม
 

เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม

2) ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

เป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี�ยนชื�อ 

2. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ  :  

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม

2) หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

พร้อมทั�งติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉนัทะ

4) ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม

2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ� งรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํ

แทนนิติบุคคล ซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้

3) ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือ

ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ  : 

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม

2) หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติ

บุคคล และผูร้ับมอบฉนัทะ พร้อมทั�งติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที�ระบุไวใ้นส่วนของ

ไปยื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ณ สถานที�ประชุมก่อนเขา้ประชุม 

เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 12  

ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ที�ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี�ยนชื�อ – นามสกุล ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย

แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 12 

หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะ และผูร้ับมอบฉนัทะ 

พร้อมทั�งติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ที�ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ ซึ�งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุ 

ติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

กรณีผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  : 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 12 

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ� งรับรอง

สําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อาํนาจกระทาํการ

ซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือ

ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุ 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 12 

หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติ

พร้อมทั�งติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

ามที�ระบุไวใ้นส่วนของเอกสารที�

ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

นามสกุล ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย  

หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ซึ�งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ�งรับรอง

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือ

หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติ



  

 

 
 

 

3) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ� งรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล

แทนนิติบุคคล ซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัท

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซึ� งไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนา

ถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

5) ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ

1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล และผูร้ับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

3) สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�นตั�งอยู ่

หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนั�น ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

มีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจ

ในการลงลายมือชื�อ ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

4) เอกสารใดๆ ที�มีตน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศ ที�มิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อม

ดว้ย และใหผู้มี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั�นรับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ� งได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

6) ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

1) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล

2) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

3) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ� งรับรอง

สําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อาํนาจกระทาํการ

ซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุ้น

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซึ� งไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนา

นามแทนนิติบุคคล 

ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุ 

ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 12 

อบฉันทะซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล และผูร้ับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�นตั�งอยู ่

หรือโดยเจา้หน้าที�ของนิติบุคคลนั�น ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

มีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจ

ในการลงลายมือชื�อ ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่  

เอกสารใดๆ ที�มีตน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศ ที�มิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อม

ดว้ย และให้ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั�นรับรองความถกูตอ้งของคาํแปล  

สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

ที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ� งได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุ 

ผู้ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล 

หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ�งรับรอง

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจกระทาํการ

ะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ซึ� งไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนา

ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

อบฉันทะซึ� งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถว้น และลงลายมือชื�อโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

สาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�นตั�งอยู ่

หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนั�น ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยจะตอ้ง

มีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบุคคล และเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจ

เอกสารใดๆ ที�มีตน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศ ที�มิใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษมาพร้อม

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ที�ยงัไม่หมดอายุของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ� งได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ผูรั้บมอบฉันทะแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือ

หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 


