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 เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั
จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
รว่มประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป  
 
 ในการลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะด าเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) 
ดงันัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนมาด้วย ทัง้นี้ บรษิทัสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัลงทะเบยีนใหก้บัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่เีอกสารและ
หลกัฐานมาแสดงไมค่รบถว้นพอทีจ่ะท าใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีแ่ทจ้รงิ 
 
1.  กรณีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 1.1  บคุคลธรรมดา 
  (1) แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงชือ่แลว้ 
  (2) ผูถ้อืหุ้นแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้อืหุน้ และยงัไม่หมดอายุ เช่น 

บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอื หนงัสอืเดนิทาง  
 1.2  นิติบคุคล โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) 
  (1) แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ลงชือ่แลว้ 

 (2) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) ซึ่งรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)               
ทีเ่ขา้รว่มประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

  (3) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) 
 
2.  กรณีผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 - เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทจัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยท่านสามารถ  Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ได้ที่ 
www.sansiri.com) 

- ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทยเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 
  (ขอแนะน าใหใ้ช ้แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ) 

 - ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและ
ดแูลหุน้เท่านัน้ทีส่ามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ได ้

 - ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กต้อง
 และมผีลผกูพนัทางกฎหมาย  

 
 2.1  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดา 
  (1) แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงชื่อแลว้ 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 
  (3) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  (4) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
 2.2  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบคุคล 
  (1) แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงชือ่แลว้ 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 

(3) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกนิ  6 เดอืน) ซึ่งมขีอ้ความ
แสดงใหเ้หน็ว่า ผูท้ีล่งชื่อเป็นผูม้อบฉนัทะในหนังสอืมอบฉนัทะ มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  (4) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  (5) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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 2.3  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น 
  (1) แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงชื่อแลว้ 
  (2) หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชือ่ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะแลว้ 

 (3) ส าเนาเอกสารตาม 2.2 (3) - (4) หรอืตาม 1.1 (2) ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และส าเนา
หนังสอืมอบอ านาจของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศทีม่อบอ านาจให้ Custodian เป็นผูล้งชื่อใน
หนงัสอืมอบฉนัทะแทน ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 (4) ส า เนาหนังสือยืนยันหรือส า เนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ  Custodian ของ  Custodian              
และส าเนาหนังสอืมอบอ านาจที่ Custodian มอบอ านาจใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ 
Custodian มอบฉนัทะได ้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

  (5) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
  (6) ส าเนาเอกสารตาม 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
หมายเหตุ 

- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน                    
ไม่ขาดตอนและมถี้อยค าให้มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารตาม  1.1 (2) ของผู้มอบอ านาจช่วง                
ทุกชว่ง ตอ้งครบถว้น และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- เอกสารที่จดัท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมกีารรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยงานที่มี
อ านาจคลา้ยคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอคัราชทตูไทย หรอืสถานกงสุลไทย หรอื
เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าการแทนอกีชัน้หนึ่ง 

- เอกสารทีม่ตีน้ฉบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มรบัรองความถูกตอ้งของ
ค าแปลโดยผูม้อบฉนัทะ 

 
3.  หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทั สามารถมอบให ้
 - นายเจษฎาวฒัน์  เพรยีบจรยิวฒัน์ หรอื 
 - นายพรทตั อมตววิฒัน์ หรอื 
 - นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ หรอื 
 - นายกติตชิยั  รกัตะกนิษฐ ์   
    
4.  กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะ โดยใหน้ าส าเนาค าสัง่
 ศาลแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดกมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
 
5.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บดิา หรอืมารดา หรอืผู้ปกครองตามกฎหมาย เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรอื               

มอบฉันทะ โดยใหน้ าส าเนาทะเบยีนบ้านของผูเ้ยาว์ หรอื ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครองซึ่งรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยบดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

 
6.  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ใหผู้อ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ (แลว้แต่กรณี)  

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์                   
ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

 
7.  เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงับรษิทั เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุม ภายใน
 วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
 
8.  กรณีมกีารแก้ไขค าน าหน้าชื่อ หรอื ชื่อ หรอื นามสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลง
 ดงักล่าวและรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของหลกัฐานนัน้ ๆ ดว้ย 
 
9.  ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสยีงไดแ้ละผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วน
น้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตัง้ให้เป็น                   
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 


