
      

 
คำช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

 

 

กรณีท่ีผูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเอง 
1)  ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยจะตอ้งแสดงเอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวั

ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ใบอนุญาตขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ หรือช่ือสกุล ขอให้ผู ้
ถือหุ้นยืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2)  ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติต่างประเทศตอ้งแสดงหนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีออกให้เพ่ือใชแ้ทนหนงัสือเดินทางเพ่ือ
ลงทะเบียน 

3)  หากผูถ้ือหุ้นเปลีย่นช่ือหรือนามสกุลผูถ้ือหุ้นตอ้งแสดงหลกัฐานการเปลีย่นช่ือหรือนามสกุล 
 

วิธีการมอบฉนัทะ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะจ านวน 3 แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวต้ามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 ดงัน้ี 
1.  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน 
2.  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีมอบฉันทะท่ีละเอียด ชดัเจน ตายตวั 
3.  แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผูร้ับฝากดูแลหุ้น 
 

ผุถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ ไดด้ว้ยตวัเอง สามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถ้ือหุ้นทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
1.2 ผูถ้ือหุ้นปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและ

ดูแลหุ้น สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.) 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามวตัถุประสงคข์องผูถ้ือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัฯ คือ  

“นายก าชยั บุญจิรโชติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ” ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือไวใ้ห้เป็นผูร้ับมอบฉันทะในการเขา้ร่วม
ประชุมดงักลา่ว 
ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานก่อนวนัท่ี 29 มีนาคม 2565  
มายงัหน่วยงาน   เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ต าบลบางนาง อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบรีุ 20160 
3. ผูถ้ือหุ้นตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถอือยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีตนถอือยู่ได ้เวน้แต่ 

เป็น Custodian ท่ีผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดอออกเสียงเพียง

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถูกตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูร้ับมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 บริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 1 ชัว่โมง โดยเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
  



      

 
คำช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม 

 

 

หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม: ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสาร ดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) กอ่นเขา้ร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถ้อืหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสารแสดงตนท่ีราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ 
 ใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือหรือช่ือสกุล ขอให้ผูถ้ือหุ้นยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือ 
 ผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ  
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถ้ือหุ้นตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบัขอ้ 1 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตวัเอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เชน่เดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)  
 และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
 ผูถ้ือหุ้น 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
- หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและลงลายมือช่ือ 
 ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ  
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ)  
 และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  
 ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้น 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและไดล้งลายมือ 
 ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เชน่เดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 

3.  กรณีผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น 
-  แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) 
-  ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
-  ในกรณีท่ีผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง 
 หลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 

1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉันทะแทน 

2)  หนงัสือยืนยนัว่า Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้ผูถ้ือหุ้นหรือผูแ้ทนนิติ

บุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 


