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ค ำช้ีแจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ท่ีผู้เข้ำรว่มประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำรว่มประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 26 
เมษายน 2560 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 8 

 
กำรมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 

วิธีการมอบฉันทะสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ 
แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้มอบฉันทะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึง
บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (1) บริษัทฯ 
ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (2) ระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และ (3) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 
บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะมายังเลขานุการบริษัท บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ 
ออลซีซ่ันเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจ
เอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้ส่งเอกสารการมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและ
เอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียน
ส าหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
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เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  :  
ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ให้แสดง 
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติด

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 
ให้แสดง 
1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
2) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม รับรองส าเนา

ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง: 
 ให้แสดง 

1) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 

หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจ
ไม่เกิน 6 เดือน 

3) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของค าแปล 
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3. กรณีที่มีการมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: 
 ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

4) ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม รับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 
4. กรณีที่มีการมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: 
 ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 

4) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจ
ไม่เกิน 6 เดือน 

5) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง
ของค าแปล 

 
5. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
5.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท า
การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเ ดียน 
(Custodian) 



 4  

 

3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันประชุม รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้
มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
5.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

5.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ 


