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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชมุผูถือหุน 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวัน

จันทรท่ี 27 เมษายน 2558 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 12 

 
การมอบฉันทะ 
 กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขา

ประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังน้ี 

1. ผูถือหุนท่ัวไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน โดย

บริษัทฯ แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2. ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. ผูมอบฉันทะตองกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทํา

หนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เพซ 

ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนน

วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือ

โปรดสงเอกสารใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2558 

5. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ (1) บริษัทฯ ขอใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (2) ระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และ (3) 

ปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงหนังสือมอบ

ฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัทฯ 

ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2558 
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6. ในกรณีท่ีผูถือหุนมิไดสงเอกสารการมอบฉันทะลวงหนามายังบริษัทฯ ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบ

ฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวในสวนของเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 

เอกสารทีต่องนํามาแสดงในวันประชมุ 

ผูถือหุนทีเ่ปนบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ และหากมกีารเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ  :  
ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

 
ผูถือหุนทีเ่ปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยมารวมประชุมดวยตนเอง  : 
ใหแสดง 
1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2)  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง: 
 ใหแสดง 
 1) หนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 2) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคล

น้ันต้ังอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหนวย
ราชการท่ีมีอํานาจไมเกิน 3 เดือน 

 3) สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความ
ถูกตองของคําแปล 
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3. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: 
 ใหแสดง 

1)  หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

3)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4)  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
 

4. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: 
 ใหแสดง 

1)  หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2)  สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4)  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคล
น้ันต้ังอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหนวย
ราชการท่ีมีอํานาจไมเกิน 3 เดือน 

5)  สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความ
ถูกตองของคําแปล 

 
5. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังน้ี 

5.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติด

อากรแสตมปครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
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3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวา

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจ

กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 

(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 

5.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

5.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 


