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สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
 
 

ค ำช้ีแจง เรื่อง เอกสำรและหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อลงทะเบียนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
1. กำรเข้ำประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

1.1 ผูถ้อืหุน้โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ
เพื่อลงทะเบยีน ในกรณีทีม่กีารแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและน าส่งหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวด้วย 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้ 

2. กำรมอบฉันทะ 
2.1 ผูร้บัมอบฉันทะลงนาม โปรดแนบหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทีก่ าหนด (สามารถแนบภาพถ่าย

ส าเนาได)้ 
2.2 ผูร้บัมอบฉนัทะน าส่งหนังสอืมอบฉนัทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6) โดยด าเนินการดงันี้  

(1) กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน และผูม้อบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาด้วย
ล าดบัที ่6) และระบุการออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึง่บรษิทัจะรบัผดิชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท 

(1.1)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา (หมายเหต ุผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิตภิาวะแลว้)  
(ก) กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะพร้อมผู้มอบฉันทะลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง และเนื่องจากบรษิัทจะต้องปฏบิตัิตามบทบญัญตัแิห่ง พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 จงึขอความกรุณาใหผู้ม้อบฉนัทะขดีฆ่า ปกปิด หรอืกระท าการใด ๆ ทีไ่ม่แสดงใหเ้หน็
ถงึขอ้มลูศาสนา และหมู่โลหติ ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการขดีฆา่ ปกปิด หรอืกระท าขา้งต้นใน
กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดม้กีารขดีฆา่ ปกปิด หรอืกระท าการนัน้มาแต่แรก 

(ข) กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยาว์ บดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายของผู้เยาว์สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบยีนบ้าน
ของผู้เยาว์ และส าเนาในส าคญัการสมรส หรือส าเนาหนังสือรบัรองบุตร หรือส าเนาค าสัง่ศาล
แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยบดิาและมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
ในการณีทีม่กีารมอบฉนัทะจะตอ้งแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบฉนัทะทีไ่ดด้ าเนินการตามทีไ่ดร้ะบุ
ในขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 

(ค) กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้
ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผูจ้ดัการมรดกมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
ในกรณีทีม่กีารมอบฉันทะจะต้องแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบฉันทะทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบุใน
ขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 

(ง) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมอืนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรอืผู้พทิกัษ์ 
(แล้วแต่กรณี) เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรอืมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยให้น า
ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่มกีารรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูอ้นุบาลหรอื 
ผูพ้ทิกัษ์ (แลว้แต่กรณี) มาแสดงเพิม่เตมิดว้ย 
ในกรณีทีม่กีารมอบฉันทะจะต้องแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบฉันทะทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบุใน
ขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 
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(จ) ผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอื 

เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะมาแสดงเพื่อ
ลงทะเบยีน 

(1.2)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคล หรอื Custodian 
(ก) หนังสอืมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหน้าหนังสือรบัรองนิติ

บุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี และลงนามผู้รบัมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีน
เขา้ประชุมฯ 

(ข) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย  
• กรุณาแนบส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลฉบบัปัจจุบนัซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่เกนิ 60 วนั พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนั
นิตบิุคคล และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และส าเนาเอกสารของผูม้อี านาจลงนาม
ผกูพนันิตบิุคคลทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.1 (ก) 

• ผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะมาแสดง
เพื่อลงทะเบยีน 

(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลทีจ่ะทะเบยีนในต่างประเทศ 
 กรุณาแนบ 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลฉบบัปัจจุบนัซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของ
ประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยหนังสือรบัรองดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจาก 
โนตารพีบับลคิ (Notary Plublic) หรอื หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไม่เกนิ 6 เดอืน   

• ส าเนาเอกสารของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบุในขอ้ 
1.1 (ก) 

• ในกรณีที่ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารี 
พบับลคิ (Notary Plublic) หรอื หน่วยงานราชการที่มอี านาจเป็นส าเนาเอกสาร ส าเนา
เอกสารดงักล่าวจะต้องลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

   ผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนังสอื 
       เดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะมาแสดงเพื่อ 
       ลงทะเบยีน 

(ง) ส าหรบันิตบิุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งมกีารท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลลงนามรบัรองความ
ถูกตอ้งของค าแปล 

(จ) กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบหนังสอืมอบอ านาจให ้Custodian และแนบหลกัฐาน
ของผู้มอบอ านาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรือ (1.2) แล้วแต่กรณีรวมทัง้ส าเนาหนังสือ
ยนืยนั หรอื ส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกจิ Custodian ดว้ย 
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(2) เอกสารทีเ่ป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) กรณีทีม่กีารมอบอ านาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้อง

ระบุใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และสามารถอ านาจช่วงต่อได ้และแนบส าเนาเอกสาร
ของผูม้อบอ านาจและผูม้อบอ านาจช่วงทุกช่วงทีไ่ดด้ าเนินการตามทีร่ะบุในขอ้ 1.1 (ก) ดว้ย 

(4) รายชื่อกรรมการอิสระของบรษิัท กรณีผูถ้อืหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
แทนดงันี้ 
1. นายประกติ ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายยรรยง เมธาพาณิชย ์  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวสมรลกัษณ์ มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 

    พจิารณาค่าตอบแทน 
2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรบั (ไม่ต้องติดแสตมป์)  

ดงัแนบมายงั ฝ่ายเลขานุการบรษิัท บรษิัท หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี 
แยก 5 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุมภายในวัน
ศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565  
 

3. กรณีผู้เข้ำร่วมประชุมมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ  ช่ือสกลุ 
โปรดแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 


