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เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน ขัน้ตอนการลงทะเบียน และเอกสารท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชุม 
 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้ลงนามและน าสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (แบบแจง้การประชมุ) ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชมุ (สิง่ทีส่ง่

มาดว้ยล าดบัที ่2) 
1.2 ผูถ้อืหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ (กรณี

ผูถ้อืหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอายุเพื่อลงทะเบยีน ในกรณีที่มกีารแกไ้ขชือ่-สกลุ ตอ้งแสดงและน าส่ง
หลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2. การมอบฉันทะ 
2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะลงนาม และน าสง่แบบฟอรม์ลงทะเบยีน (แบบแจง้การประชมุ) ณ ตอนลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุม 

(สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) 
2.2 ผูร้บัมอบฉนัทะน าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8) โดยด าเนินการดงันี้  

(1) กรอกขอ้ความให้ชดัเจน และผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่8) และระบกุารออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึง่บรษิทัจะรบัผดิชอบคา่อากรแสตมป์ 20 บาท 
(1.1)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา (หมายเหตุ ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแลว้)  

(ก) กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉันทะพรอ้มผูม้อบฉันทะลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง และเนื่องจากบรษิทัจะต้องปฏบิตัิตามบทบญัญตัแิห่ง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 จงึขอความกรณุาให้ผูม้อบฉนัทะขดีฆา่ ปกปิด หรอืกระท าการใด ๆ ทีไ่มแ่สดงใหเ้ห็น
ถงึขอ้มลูศาสนา และหมูโ่ลหติ ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการขดีฆา่ ปกปิด หรอืกระท าขา้งตน้ใน
กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไมไ่ดม้กีารขดีฆา่ ปกปิด หรอืกระท าการนัน้มาแต่แรก 

(ข) กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ยาว ์บดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายของผูเ้ยาวส์ามารถเขา้รว่ม
ประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบยีนบา้น
ของผูเ้ยาว์ และส าเนาในส าคญัการสมรส หรอืส าเนาหนังสอืรบัรองบุตร หรือส าเนาค าส ัง่ศาล
แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
ในการณีทีม่กีารมอบฉนัทะจะตอ้งแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบฉนัทะทีไ่ดด้ าเนินการตามทีไ่ดร้ะบุ
ในขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 

(ค) กรณีผูถ้ือหุ้นถึงแกก่รรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้
รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาค าส ัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูจ้ดัการมรดกมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
ในกรณีทีม่กีารมอบฉนัทะจะตอ้งแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบฉันทะที่ไดด้ าเนินการตามทีร่ะบใุน
ขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 

(ง) กรณีผูถ้ือหุ้นเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ ให้ผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ิทกัษ์ 
(แล้วแต่กรณี) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยให้น า
ส าเนาค าส ัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่มกีารรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูอ้นุบาลหรอื 
ผูพ้ทิกัษ์ (แลว้แต่กรณี) มาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
ในกรณีทีม่กีารมอบฉนัทะจะตอ้งแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบฉันทะที่ไดด้ าเนินการตามทีร่ะบใุน
ขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 
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(จ) ผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสือ
เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะมาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีน 

 

(1.2)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล หรอื Custodian 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหน้าหนังสอืรบัรองนิติ

บคุคล พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี และลงนามผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบยีน
เขา้ประชมุฯ 

(ข) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  

 กรุณาแนบส าเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กนิ 60 วนั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนั
นิตบิคุคล และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี และส าเนาเอกสารของผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิคุคลทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 1.1 (ก) 

 ผูร้บัมอบฉนัทะ กรณุาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉันทะมาแสดง
เพื่อลงทะเบยีน 

(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคลทีจ่ะทะเบยีนในต่างประเทศ 
 กรณุาแนบ 

 ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคลฉบบัปัจจุบนัซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยหนังสอืรบัรองดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจาก 
โนตารพีบับลคิ (Notary Plublic) หรอื หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไมเ่กนิ 6 เดอืน   

 ส าเนาเอกสารของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ด าเนินการตามที่ระบุใน 
ขอ้ 1.1 (ก) 

 ในกรณีที่ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัที่ผ่านการรบัรองจากโนตารี 
พบับลิค (Notary Plublic) หรอื หน่วยงานราชการที่มอี านาจเป็นส าเนาเอกสาร ส าเนา
เอกสารดงักล่าวจะต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิติ
บคุคล และประทบัตราส าคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี 

   ผูร้บัมอบฉันทะ กรณุาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอื 
       เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะมาแสดงเพื่อ 
       ลงทะเบยีน 

(ง) ส าหรบันิติบคุคลต่างประเทศ เอกสารใดมไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งมกีารท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล 

(จ) กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉนัทะ กรณุาแนบหนงัสอืมอบอ านาจให ้Custodian และแนบหลกัฐาน
ของผูม้อบอ านาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรอื (1.2) แล้วแต่กรณีรวมทัง้ส าเนาหนังสือ
ยนืยนั หรอื ส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกจิ Custodian ดว้ย 

(2) เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) กรณีทีม่กีารมอบอ านาจชว่ง เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถว้นไม่ขาดตอน โดยจะตอ้ง

ระบใุหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้และสามารถอ านาจชว่งต่อได ้และแนบส าเนาเอกสาร
ของผูม้อบอ านาจและผูม้อบอ านาจชว่งทุกชว่งทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบใุนขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 
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(4) รายชื่อกรรมการอสิระของบรษิทั กรณีผูถ้ือหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนดงันี้ 
1. นายประกติ ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาคา่ตอบแทน 
3. นางสาวสมรลกัษณ์ มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาคา่ตอบแทน 
2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรบั (โดยไม่ต้องติดแสตมป์)  

ดงัแนบมายงั ฝ่ายเลขานุการบรษิทั บรษิทั หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี 
แยก 5 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุมภายในวนั
องัคารที ่20 เมษายน 2564  

3. กรณีผูเ้ข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ  ช่ือสกลุ 
โปรดแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย 
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4.    ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ข้าร่วมการประชุม 
ยื่นแบบสอบถามส าหรบัคดักรองโรคไวรสัโคโรนา (COVID-19) / วดัไข้ / รบั Sticker ติดเส้ือ 

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมน าเอกสารตามท่ีก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีตรวจความครบถว้น   
ณ  จุดตรวจเอกสารโดยจะเปิดรบัตรวจเอกสารและลงทะเบียนเวลา 13:00 น. 

น าเอกสารท่ีตรวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน 

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมจะได้รบับตัรลงคะแนน  

ผูเ้ข้าร่วมการประชุมเข้าห้องประชุม เวลา 14:00 น. และเร่ิมการประชุมเวลา 14:30 น. 

ประธานในท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ตามล าดบัจนครบทัง้ 8 วาระ และปิดการประชุม 

ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ลงทะเบยีนในชอ่ง  
“บุคคลธรรมดา มาด้วยตนเอง” 

ผูร้บัมอบฉันทะบุคคลธรรมดา นติบิุคคล  
(กองทุน / สถาบนั ) ลงทะเบยีนในชอ่ง  

“รบัมอบฉันทะ / นิติบุคคล / กองทุน / สถาบนั” 


