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 ค ำชีแ้จงวธีิกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน  
ที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน  

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 21 
เมษายน 2559 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92  ซอยแสงแจ่ม ถนน พระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 12  
 
กำรมอบฉันทะ  

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอื่นเข้าประชมุและออก
เสยีงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 8  

 
วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ดงันี ้ 
1.  ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัท 

แนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ  
2.  ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้

เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
4.  ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงั

มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 9 หากผู้ ถือหุ้นเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แล้ว บริษัท ขอ
แนะน าให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงับริษัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ที่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขที่ 
1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศพัท์: (662) 530-8081 ต่อ 107 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรด
สง่เอกสารถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2559 

5.  กรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถกูต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว  

6.  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดง หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามที่ระบไุว้ในสว่นของเอกสำรที่
ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ  

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 11 
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เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม  
ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
 

1.  กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง :  
ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย  
 

2.  กรณีที่มีการมอบฉนัทะ :  
ให้แสดง  
1) หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ และติด

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  
1.  กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง :  

ให้แสดง  
1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

2)  ส าเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ออกไมเ่กิน  1 ปี และรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.  กรณีที่มีการมอบฉนัทะ :  
ให้แสดง  
1)  หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน  และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  
 

2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

3)  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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4)  ส าเนาหนงัสอืรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ออกไมเ่กิน  1 ปี และรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 

3.  กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี  ้
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1)  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากร
แสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian)  

3)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีและ
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบ
ฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ  
1)  หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน  
2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี และรับรองส าเนา

ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

3)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 

3.3  เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  
ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง(กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 


