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เอกสารแนบ 5 

ข้อปฏิบัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และการมอบฉันทะ  

1.  กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วย
ตนเอง  

ผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบั
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 6) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล์ (e-mail) และ
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อ
ยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)            

เอกสารแสดงตัวตนเพือ่ยนืยันสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)                

กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงหลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคลซึง่ผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง: ใหแ้สดง 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินท าง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชยท์ี่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 
2.  กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting)                                                                                                  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้
สามารถมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 7) หรือบุคคลอื่นเขา้รว่มประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้โดยบริษัทไดจ้ัดใหมี้หนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด ซึง่สามารถดาวน์
โหลด ไดท้ี่ www.ananda.co.th หรือใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (โปรดดรูายละเอียดในเอกสารแนบ 8) เพื่อส่งเสรมิหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนี ้นอกจากนี ้โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุ
วิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 6) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล์ (e-mail) และหมายเลข
โทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยัน
สิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)              

 

 

http://www.ananda.co.th/
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เอกสารแสดงตัวตนเพือ่ยนืยันสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)                

กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดารบัมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุ:  ใหแ้สดง 

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ห รือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคลรบัมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุ:  ใหแ้สดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ 20 บาท ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดิ นทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

4) ส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชยท์ี่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลและมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ ไดแ้ตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้

1)  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1.1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจกระท าการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

1.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
1.3) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจ

กระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคัส
โตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

1.4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 

2.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
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2.2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็น
ผูถื้อหุน้ 

2.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ 

ใหแ้สดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ขอใหท้่านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (เอกสารแนบ 
6) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างตน้ให้บริษัทภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่าน้ัน“ ผ่าน
ช่องทาง ดงันี ้  

▪ ช่องทาง Email : ananda-groupmail-corp.secretary@ananda.co.th หรือ     
▪ ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท  
บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)                                                                                    
เลขที่  2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ชัน้ 11 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เม่ือบรษิัทไดร้บัเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และ 
เอกสารแสดงตวัตนตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบรอ้ยแล้ว บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช ้
(Password) พรอ้ม WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไปใหท้่านทาง
อีเมล ์(e-mail) ทั้งนี ้ขอใหท้่านเก็บรกัษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น 
และในกรณีที่ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บัภายในวนัที่ 27 ตลุาคม  2564 
กรุณาติดตอ่บรษิัททางอีเมล:์ ananda-groupmail-corp.secretary@ananda.co.th หรือ โทร. 086-994-9883 หรือ 081-6267727 

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ที่
บริษัทไดส้่งใหท้่านทางอีเมล ์(e-mail) หรือทางเว็บไซตข์องบริษัทโดยละเอียด ทั้งนี ้ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุล่วงหนา้ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชมุจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงในการประชุม 

ส าหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ท่านสามารถลงคะแนน
ในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ 
ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ 

 

 

 



 บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
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กรณีพบปัญหาในการใช้งานในระบบการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท์ี่ไดส้่งช่ือผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่านผูถื้อหุน้แลว้  


