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ค ำชีแ้จงวธิีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ของวนัพฤหสับดี
ที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 10 
กำรมอบฉันทะ 
 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุม   
และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ได้กําหนดไว้ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้
ตามสิ่งที่ ส่งมำด้วย 6 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.nokair.com/ir โดยหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ มีลกัษณะดงันี ้

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 

• แบบ ข. แบบที่กําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ใน  
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีกำรมอบฉันทะสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี ้
1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทฯ  

แนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละวาระ  
2. ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ให้

เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัท
ฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชัน้ 17 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศพัท์ 02-627-2000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 
จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชดัเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามที่ระบไุว้ในส่วนของเอกสำรที่ต้อง
น ำมำแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

 

 

http://www.nokair.com/


ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 2/3 

เอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง :  

ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนชื่อ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ :  
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคล 
1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง: 

ให้แสดง 
1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถกูต้อง 

2) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทน นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ: 
ให้แสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี  ้
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3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจกระทํา

การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องซึ่ง

รับรองไว้ไม่เกิน 6  เดือนโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอํานาจ
กระทําการแทน  คสัโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 
2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล      

ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6  เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
อํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 
1) ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 


