
50

สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่4 

 
 

ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และหลักฐำนที่ต้องน ำมำแสดง 
ในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

 

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้และท่านผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านโปรดน าหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสือมอบฉนัทะและ
หลักฐานซึ่ ง มีรายละเอียดดังนี ้มาเ พ่ือลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 ในวันที่   
19 เมษายน 2564 ของบรษิัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

1. เอกสำรทีผู่้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

กรณีบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ข้าราชการ ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ -นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น
และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2.2 ส าเนาเอกสารส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1. กรณีบุคคลธรรมดา และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.3 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 

กรณีนิติบคุคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบัขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 

1.2 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พรอ้ม
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ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น
และลงลายมือชื่อของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถา้มี) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถว้นแลว้ 

2.2 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) พรอ้มประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถา้มี) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้และมีขอ้ความแสดง
ใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ถือหุน้ 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้  1.
กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค . )  ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้จากเ ว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.autocorpgroup.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มี
อ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

ข.  หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้
จดทะเบียนไว ้
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ค.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกใหไ้ม่เกิน  
6 เดือนโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจ
กระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ละมีขอ้ความแสดงใหเ้หน็
ว่าผูแ้ทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนคัส
โตเดียน (Custodian) 

ง.  ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้ีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่ง
เป็นผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 

ก. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉนัทะแทน 

ข. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ออกใหไ้ม่เกิน  6 เดือนซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้และ
มีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

ค. ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 
1. กรณีบคุคลธรรมดา และลงชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานที่ส่วนราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉันทะเช่นเดียวกับขอ้  1. กรณีบุคคลธรรมดา ทัง้นี ้
เอกสารที่จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษ
แนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

4. กรณีผูถ้ือหุน้ซึ่งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนติิบุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจาก
กรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3.) 

ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับขอ้ 1. หรือ 2. ขา้งตน้ แลว้แต่กรณี โดยเอกสารที่
จดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมา
พรอ้มดว้ยและใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2. วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้
และไดเ้ผยแพรห่นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ค. ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทที่ www.autocorpgroup.com 
ซึ่งหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบมีลกัษณะดงันี ้
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• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. แบบที่ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้

(1) ผูถื้อหุน้อื่นๆ นอกจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างตน้แบบ ก. หรือแบบ ข. 
เท่านัน้ สว่นผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได ้แต่ทั้งนี ้ผู้ถือหุน้ทุกราย
จะตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำน้ัน 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบรษิัท (ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6) โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อผูถื้อหุน้ในช่องผูม้อบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถกูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

(4) ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายงัเลขานุการบริษัทภายในวนัที่ 12 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลา
เริ่มการประชุมอย่างนอ้ยครึ่งชั่วโมงเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ของบริษัทไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเริ่มประชมุ 

ทั้งนี ้ผู้ถือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ ใหแ้ก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้เวน้แต่ กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
เขา้รว่มประชมุ สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า  1 ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่
เวลา 9.00 น. เป็นตน้ไปในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ หอ้ง ไพรซ ์รูม ชั้น 2 โรงแรมไอบิส สไตล ์กรุงเทพฯ  
รชัดา เลขที่ 212 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่สถานที่
จดัประชมุปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 
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4. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

4.1 หลักเกณฑก์ำรลงคะแนนเสียง 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใชบ้ตัรลงคะแนน โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อ
หนึ่งเสียงซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่ เ ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซึ่งใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 
หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได ้

4.2 วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

เลขานกุารที่ประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1) เลขานุการที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะ
มีการสอบถามความเห็นทีละครัง้จากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่ใชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนที่
บริษัทได้แจกใหเ้มื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท าเครื่องหมายในช่อง เห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน้ 

(3) ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่ใชใ้บมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. บรษิัทจะนบัคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้
ระบมุา 

4.3 มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ 
• กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่

ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด 

ทัง้นี ้หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง  
ชีข้าด และผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อก
เสียงในเรื่องนัน้ 
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4.4 กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 

การนบัคะแนนเสียงจะกระท าทนัทีและประธานแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระ 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 




