บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน
บริษั ท เปิ ด ให้ผู้ถื อหุ้น และผู้รบั มอบฉัน ทะลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้าร่วมประชุม ได้ ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ของวัน พุ ธที่ 28
เมษายน 2564 ณ. ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
การมอบฉันทะ
กรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กับบุ คคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จดั ให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ได้ท่ี
www.ananda.co.th หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อส่งเสริมหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดี ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมนี ้
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว
เท่านั้น โดยบริษัทแนะนาให้ใช้หนั งสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่
ชัดเจน
2. ผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ น ผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั้ง คัส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น ผู้รับ ฝากและดู แ ลหุ้น
ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉั น ทะให้ผู้รับ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เข้า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนาให้
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะ มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 2525 อาคาร
เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผมู้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ และปิ ดอาการแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ท่ที าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผูร้ บั มอบฉันทะแสดงหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้อง
นามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะในวันประชุม
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เอกสารทีต่ อ้ งนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
ให้แ สดงบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ: ให้แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ของผูม้ อบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง: ให้แสดง

1) สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรือใบขับ ขี่ หรือหนังสื อ เดิ น ท าง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ท่ีรบั รองสาเนาถู กต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
2. กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ: ให้แสดง

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
2) สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรือ บัต รประจ าตัว ข้า ราชการ หรือใบขับ ขี่ หรือหนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี เป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
3) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่
ยังไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิ ชย์ท่ีรบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
3. กรณีการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั
ฝากและดูแลหุน้ ได้แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี ้
1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
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1.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว
1.2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
1.3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้ อบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
1.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่ หมดอายุ ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
2) เอกสารหลักฐานจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
2.1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
2.3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูแ้ ทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) เอกสารหลักฐานจากผูร้ บั มอบฉันทะ
ให้แ สดงบัต รประจ าตัวประชาชน หรื อ บัต รประจาตัว ข้าราชการ หรือ ใบขับ ขี่ หรือ หนังสือ เดิ น ทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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