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คาํชีแ้จงวธีิการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวันอังคารท่ี  

24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชัน้ 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนํา้ เลขท่ี 220 ถ.เพชรบุรี  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 12 

การมอบฉันทะ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียง

แทนตนได้ โดยบริษัท ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ี

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัท 

แนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้

เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงั

มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลําดับที่  7 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว 

บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบ

ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 222/1398 ชัน้ ท่ี  11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร 10400 หมายเลขโทรศพัท์ 0-2121-9999 ต่อ 33 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึง

ขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้ถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2561 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

6. ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่

ต้องนํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

 

 

  (หน้า 41 ของ 63) 
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เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการหรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

2) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 

ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้ลงลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

   

(หน้า 42 ของ 62) 
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3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทํา

การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถ้วนแล้ว 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้

มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้ มีอํานาจกระทําการ

แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน 

(Custodian) 

4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

   

(หน้า 43 ของ 62) 
 


