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คําชี �แจงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที�ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มอบฉันทะลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมได้ตั �งแต่เวลา 12.00 น. ของวันอังคารที� 26 

เมษายน 2559 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม เอบี ชั �น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที� 847 ถ.เพชรบรีุ กรุงเทพมหานคร 

ตามแผนที�แสดงสถานที�ประชมุ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 12 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอื�นเข้าประชมุและ

ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

ตามแบบที�กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 10 

 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี � 

1. ผู้ ถือหุ้นทั�วไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั �น โดยบริษัท 

แนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบยีบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้

เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ�งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงั

มีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 7 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว 

บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบ

ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั มายงับริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุน

สมัพนัธ์ เลขที� 222/1398 ชั �นที�  11 อาคารเดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ ถนนเพชรบรีุ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2121-9999 ต่อ 33 และเพื�อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึง

ขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัที� 19 เมษายน 2559 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือชื�อใน

หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที�ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที�

ต้องนํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชุม 
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เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี�ยนชื�อ – นามสกุล ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้มอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึ�งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง 

3) บตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

ผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ�งได้ลงลายมือชื�อรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

2) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที�รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

 

2. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ  : 

ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้ รับมอบฉันทะซึ�งได้ลงลายมือ

ชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้รับมอบฉันทะ 

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที�รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 
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3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แต่งตั �งผู้ รับมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี � 

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้ มีอํานาจกระทํา

การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนแล้ว 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้

มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้ มีอํานาจกระทําการ

แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ�งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 

(Custodian) 

4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที�ยังไม่หมดอาย ุ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง

ลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉันทะ 


