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คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนและ
การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุมและขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุม
การมอบฉันทะ
บริ ษั ท โกลบอล เซอร์ วิ ส เซ็น เตอร์ จํ า กัด (มหาชน )(“บริ ษั ท ฯ”) ได้ จัดส่ง แบบหนัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ข. ดัง มี
รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ ว่าจะมอบ
ฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 ให้ เป็ น
ผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไป สามารถเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรื อ ในกรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ ที่เว็บไซต์: http://www.gsc-servicecenter.com
1. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้ องนําหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมแบบฟอร์ มลงทะเบียน และเอกสาร ประกอบทังหมดไปยื
้
่น
ต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้ าประชุม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะอํานวยความ
สะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร
2. การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ม อบฉัน ทะโปรดระบุชื่ อ และรายละเอี ย ดของกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ทัง้ 2 ท่า น ดัง มี ร ายชื่ อ และ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าวเนื่องจากในกรณี ที่
กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมจะได้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว พร้ อมแบบฟอร์ มลงทะเบียน และเอกสารประกอบทังหมดมาที
้
่
“สํานักเลขานุการ” บริษัท โกลบอล เซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้ องเลขที่ 2401-2405
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
ให้ ถงึ บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562
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การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่ อนเข้ าประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ในการลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน
 เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุเช่นบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการหรื อใบขับขี่หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรื อชื่อสกุล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยื่น
หลักฐานประกอบด้ วย)
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นมาประชุมแทน
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบก. หรื อแบบข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นตาม (1.1) และผู้ถือหุ้นได้ ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะตาม (1.1) และผู้รับมอบฉันทะได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
2.1 กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล (กรรมการ) มาประชุมด้ วยตนเอง
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ บุคคล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจ กระทําการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ตาม
(1.1)
2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบก. หรื อแบบข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
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 สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และ
ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม
(1.1)
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ ฝากและ
2.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
ดูแลหุ้น
 แบบฟอร์ มลงทะเบียน
 ให้ เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลตาม (2.1) หรื อ (2.2)
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ อง
ส่งหลักฐานเพิ่มเติม กล่าวคือ หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian
เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทนนันได้
้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
หมายเหตุ :

(1) ในกรณีของสําเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้ องมีการลงนาม พร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) รับรองความถูก
ต้ องด้ วย
(2) ในกรณี ของเอกสารที่จัดทําขึน้ ในต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ อง
้
บรองความ
จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบุคคลนันลงนามรั
ถูกต้ องของคําแปล
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