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คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นและผูม้อบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได้ตั้ งแต่เวลา 12.00 น. ของวนั

พฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 ณ หอ้งจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวง

ตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

การมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเขา้ประชุม  

และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม

น้ี ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบไดท่ี้เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  

www.nokair.com/ir โดยหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ มีลกัษณะดงัน้ี 

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ใน  

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

วธีิการมอบฉันทะสามารถดาํเนินการได้ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษทัฯ  

แนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ  

2. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค ์หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ 

ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 หากผูถื้อหุน้เลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ 

ขอแนะนาํให้ใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ชั้น 17 อาคารรัจนาการ เลขท่ี 3 ถนนสาทรใต ้แขวงยาน

นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท ์02-627-2000 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 

จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 

5. กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะให้ถูกตอ้งและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นส่วนของเอกสารที่

ต้องนํามาแสดงในวนัประชุม ณ โตะ๊ลงทะเบียนสาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 

 

 

 

http://www.nokair.com/
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เอกสารทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง :  

ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ :  

ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ

ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ  

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง: 

ใหแ้สดง 

1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอ้ง 

2) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการ

แทน นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: 

ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดล้งลายมือ

ช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

4) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
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3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจกระทาํ

การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์

ครบถว้นแลว้ 

2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งซ่ึง

รับรองไวไ้ม่เกิน 6  เดือนโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดง

ให้เห็นวา่ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอาํนาจ

กระทาํการแทน  คสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล      

ซ่ึงรับรองไวไ้ม่เกิน 6  เดือน และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบ

อาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูรั้บมอบฉนัทะ 

1) ให้แสดงบัตรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 


