คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

กรณี ที่ผถู ้ อื หุ้นเข้าร่ วมการประชุมด้วยตนเอง
1)
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยจะต้องแสดงเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ ใบอนุญาตขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทาง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรื อชื่อสกุล ขอให้ผู ้
ถือหุ้นยืน่ หลักฐานประกอบด้วย
2)
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างประเทศต้องแสดงหนังสือเดินทางหรื อเอกสารที่ออกให้เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อ
ลงทะเบียน
3)
หากผูถ้ ือหุน้ เปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุลผูถ้ ือหุ้นต้องแสดงหลักฐานการเปลีย่ นชื่อหรื อนามสกุล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะจานวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้
1.
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
2.
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีม่ อบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว
3.
แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝากดูแลหุ้น
ผุถ้ ือหุ้นทีไ่ ม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ได้ดว้ ยตัวเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1.
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านั้น ดังนี้
1.1
ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปสามารถเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2
ผูถ้ ือหุ้นปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและ
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรื อ ค.)
2.
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริ ษทั ฯ คือ
“นายกาชัย บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ” ตามที่บริ ษทั ฯ ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วม
ประชุมดังกล่าว
ในกรณี มอบฉันทะให้กรรมการของบริ ษทั ฯ ลงมติแทน โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2565
มายังหน่วยงาน
เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตาบลบางนาง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
3.
ผูถ้ ือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็ น Custodian ที่ผถู ้ อื หุ้นซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
4.
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดอออกเสียงเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่ วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
5.
ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุม 1 ชัว่ โมง โดยเริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องแมนดาริ นเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
หลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม: ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.
กรณี ผถู ้ อื หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
- เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
ใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อชื่อสกุล ขอให้ผถู ้ ือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2.
กรณี มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทน
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
- หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1.
กรณี ผมู ้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่ วมการประชุมด้วยตัวเอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุ้น
2.
กรณี ที่มีการมอบฉันทะ
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้น
สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดาตามข้อ 1
3.
กรณี ผถู ้ อื หุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคลข้อ 1 หรื อ ข้อ 2
ในกรณี ที่ผถู ้ อื หุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ ง
หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ อื หุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่า Custodian ผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล

