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ข้อควรปฏิบัตสิ ำหรับกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำนท่ีผู้เข้ำร่วมประชุม                    
ต้องน ำมำแสดงในวันประชุม รำยช่ือและรำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำรอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

  การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที่จะมาประชุมโปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและน า

แบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

  บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลกัฐานในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและเร่ิมลงทะเบียนตัง้แต่

เวลา 12.00 น. ของวนัที่ 25 เมษายน 2562  ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค เลขที่ 952 

ถนนพระรามที่ 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

1. เอกสำรหลักฐำนที่ ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดง ณ วันประชุมผู้ถอืหุ้น มีดังนี ้

 กรณีที่ 1 : กำรเข้ำประชุมด้วยตวัเอง 

   ผู้ ถือหุ้นน าส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) และในกรณีผู้ ถือหุ้น
สญัชาติไทย ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรที่ทางราชการออกให้ สว่นในกรณีผู้ ถือหุ้นสญัชาติ
ตา่งด้าว ให้แสดงหนงัสอืเดินทางหรือหนงัสอืส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวของผู้ ถือหุ้น 

 กรณีที่ 2 : กำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน (บริษัทจะรับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์ 20 บำท) 

   ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนและลงนามในแบบฟอร์ม (สิง่ที่สง่มาด้วย 14) 

   ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ (สิง่ที่สง่มาด้วย 11) โดยด าเนินการดงันี ้

   ส าหรับบคุคลธรรมดา : 1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และลงนามโดย                  
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

     2. ในกรณีบคุคลสญัชาติไทย กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

      ในกรณีบคุคลสญัชาติต่างด้าว กรุณาแนบส าเนาหนงัสอืเดินทางหรือ
หนังสือส าคัญประจ าตวัคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบ
ฉนัทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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   ส าหรับนิติบคุคล : 1. กรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มี
อ านาจลงนามพร้อมประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

     2. ในกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กรุณาแนบส าเนา
หนงัสือรับรองนิติบคุคลที่กรมพฒันาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน  1 ปี 
และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางหรือหนงัสือ
ส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

     3. ในกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณาแนบส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน  1 ปี และส าเนาหนังสือ
เดินทางหรือหนังสือส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของกรรมการ               
ที่มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือส าคัญประจ าตัว                           
คนต่างด้าวของผู้ รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถกูต้อง  

  กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉนัทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจให้ Custodian และแนบหลกัฐานของผู้มอบ

อ านาจและของ Custodian รวมทัง้หนงัสอืยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย 

  กรณี ผู้ เข้าร่วมประชุมมีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้าช่ือ ช่ือ และช่ือสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงด้วย 

 

2. ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสำรไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข 
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  หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ ดังกล่ำวได้ กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรมอบฉันทะให้

ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทนบริษัทขอเสนอชื่อผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทให้ท่ำนเลือกเพิ่มเติม 

มีรำยละเอียดดังนี ้

 

    ชื่อ   นางมาลยั  รัชตสวรรค์                 

    ต ำแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    อำย ุ   63 ปี 

    ที่อยู่  191 ซอยรามค าแหง 43/1 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร  10310    

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท       ไมม่ี 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม   1) วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั         
เพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1  
(MK-WA)  

2) วาระที่ 11 พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA)  

   โดยเป็นกรรมการท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่กรรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1    
(MK-WA) จ านวน 400,000 หน่วย หรือร้อยละ 1.54 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดของโครงการ MK-WA 
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    ชื่อ   นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ 

    ต ำแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    อำย ุ   64 ปี 

    ที่อยู่  155/21 หมูท่ี่ 5 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 
11130 

 สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท       ไมม่ี    

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม   1) วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั         
เพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1         
(MK-WA)  

2) วาระที่ 11 พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA)  

   โดยเป็นกรรมการท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่กรรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1         
(MK-WA) จ านวน 400,000 หน่วย หรือร้อยละ 1.54 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดของโครงการ MK-WA 
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                 ชื่อ   นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน 

    ต ำแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    อำย ุ   64 ปี 

    ที่อยู่  2046/20 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร  10250 

 สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท       ไมม่ี 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม   1) วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั         
เพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1        
(MK-WA)  

2) วาระที่ 11 พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยครัง้ที่ 1 (MK-WA)  

   โดยเป็นกรรมการท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทให้แก่กรรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1  
(MK-WA) จ านวน 400,000 หน่วย หรือร้อยละ 1.54 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทัง้หมดของโครงการ MK-WA 

 

 


