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 ค ำช้ีแจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลกัฐำน  
ท่ีผูเ้ข้ำรว่มประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำรว่มประชมุผูถื้อหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน  

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่ อเข้าร่วมประชุมได้ตั ้งแต่เวลา  12.00 น .ของ 
วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรชัดา บอลรูม ชัน้ 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม ตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 9 
 
กำรมอบฉันทะ  

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้บับุคคลอื่นเขา้ประชุมและ
ออกเสยีงแทนตนได้ โดยบรษิัทได้จดัให้มหีนังสอืมอบฉันทะ 3 แบบ คอื หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 5  

 
วธิกีารมอบฉนัทะสามารถด าเนินการไดด้งันี้  
1.  ผูถ้ือหุน้ทัว่ไป ให้เลอืกใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ โดย

บรษิทั แนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ  
2.  ผูถ้ือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น 

ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  
3 ผูถ้อืหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
4.  ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิัท 

ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมำด้วย 6 หากผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั บรษิทัขอ
แนะน าให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสอืมอบฉันทะ
พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงัฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่
1213/420 ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมติร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท:์ (662) 
530-8081 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมอืโปรดสง่เอกสารถงึบรษิทั ภายในวนัที ่
24S กรกฎาคม 2563 

5.  กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะใหถู้กต้องและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะลงลายมอืชื่อใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

6.  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดง หนังสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนของเอกสำรท่ี
ต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม ณ โต๊ะลงทะเบยีนส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะในวนัประชุม  

 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย 8 
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เอกสำรท่ีต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม  
ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ 
 

1.  กรณีผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง :  
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ และหากมกีารเปลีย่นชื่อ – นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
 

2.  กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ :  
ใหแ้สดง  
1) หนังสอืมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะ  

และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

3) บัต รป ระจ าตั วป ระช าชน  ห รือบัต รป ระจ าตัวข้ าราชการ  ห รือ ใบขับ ขี่  ห รือหนั งสือ เดินท าง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลไทย  
1.  กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลมาร่วมประชมุดว้ยตนเอง :  

ใหแ้สดง  
1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

2)  ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกนิ  1 ปี และรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิทั (ถ้าม)ี และมขีอ้ความแสดงให้
เหน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

2.  กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ :  
ใหแ้สดง  
1)  หนังสอืมอบฉันทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  
2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

3)  บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

4)  ส าเนาหนงัสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชย ์ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปี ก่อนวนัประชุม และรบัรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้าม)ี  และมี
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ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ  
แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 
3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 

1)  หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  

2) ส าเนาหนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 
(Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน  (Custodian)  
พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี   

3)  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกนิ 1 ปี 
ก่อนวันประชุมและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  
(Custodian) พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มี
อ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian)  

4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนทีเ่ป็นนิตบิุคคลต่างประเทศ  
1)  หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน  
2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่ออกไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม และ

รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมอี านาจกระท าการแทน
นิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

3)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูแ้ทนนิตบิุคคล และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

3.3  เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ  
ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง(กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 


