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เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ใคร่ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดมาลงทะเบียน และส่งมอบ
เอกสารดังต่อไปนี +ต่อเลขานุการบริ ษัท ก่อนเริ, มประชุม
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนําส่งสําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อ
บัตรประจํ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิ จ หรื อใบขับขี, ซึ,งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ถือหุ้นเจ้ าของบัตร และหากมี
การเปลีย, นชื,อ-นามสกุล ให้ ยื,นหลักฐานประกอบด้ วย หรื อ
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดนําส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ซึ,งรับรองสําเนาถูกต้ องโดย
ผู้ถือหุ้นเจ้ าของหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย, นชื,อ-นามสกุล ให้ ยื,นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีท ผี ้ ถู อื หุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้ บุคคลใดเข้ าร่ วมประชุมแทนตน
2.1 โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะแนบให้ สมบูรณ์ และลงลายมือชื,อในที,ที,ระบุพร้ อมติดอากรแสตมป์
(20 บาท) และ
2.2 หากกรณีที,ผ้ ถู ือหุ้นเป็ น บุคคลธรรมดา โปรดนําส่งสําเนาเอกสารที,เกี,ยวข้ องตามข้ อ 1 ข้ างต้ น หรื อ
2.3 หากผู้ถือหุ้นเป็ น นิติบุคคล
2.3.1 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย
•

•

โปรดนําส่งสําเนาหนังสือรั บรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ที,มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม
ซึง, รับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัท และ
โปรดนําส่งสําเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ,งข้ างล่างนี +ของกรรมการผู้มีอํานาจที,ลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองข้ างต้ น
o

o

หากกรรมการผู้ มี อํ า นาจลงนามเป็ นบุ ค คลธรรมดาสัญ ชาติ ไ ทย โปรดนํ า ส่ ง สํ า เนา
บัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
ใบขับขี,ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนัน+ ซึง, รับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร หรื อ
หากกรรมการผู้มี อํา นาจลงนามเป็ นบุคคลธรรมดาสัญ ชาติต่างด้ าว โปรดนํา ส่ง สํา เนา
หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนัน+ ซึ,งรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของ
หนังสือเดินทาง
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2.3.2 กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้ าว
•

•

•

โปรดนําส่งสําเนาหนังสือรับรองของบริ ษัท หรื อหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคล ซึ,งจะต้ องมี
รายละเอีย ดเกี, ย วกับ ชื, อ นิ ติ บุคคล ที, ตัง+ ของสํา นักงานใหญ่ ผู้มี อํ า นาจลงลายมือ ชื, อ ผูก พัน
นิติบุคคล และเงื, อนไขหรื อข้ อ จํ ากัดอํ านาจในการลงลายมือ ชื, อที,มีอ ายุไม่เ กิ น 3 เดือนก่อ น
วันประชุม ซึ,งลงลายมือชื,อรับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที, Notary
Public และได้ รับการรับรองโดยสถานกงสุลไทย และ
เอกสารที,มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย
และให้ กรรมการผู้มีอํานาจของนิติบคุ คลนันรั
+ บรองความถูกต้ องของคําแปล และ
โปรดนําส่งสําเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึง, ข้ างล่างนี +ของกรรมการผู้มีอํานาจที,ลงนาม
รับรองในเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น
o

o

หากกรรมการผู้มี อํ า นาจลงนามเป็ นบุค คลธรรมดาสัญ ชาติ ไ ทย โปรดนํ า ส่ง สํ า เนา
บัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
ใบขับขี,ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนัน+ ซึง, รับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของบัตร หรื อ
หากกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดนําส่งสําเนา
หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามนัน+ ซึ,งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของ
หนังสือเดินทาง

2.4. สําเนาเอกสารที,ต้องนําส่งเพื,อแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ
•

•

หากผู้ รั บ มอบฉั น ทะเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย โปรดนํ า ส่ ง สํ า เนาบั ต รประชาชน หรื อ
บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อใบขับขี,ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ,งรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ หรื อ
หากผู้รั บ มอบฉัน ทะเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ต่ า งด้ า ว โปรดนํ า ส่ง สํา เนาหนัง สือ เดิ น ทางของ
ผู้รับมอบฉันทะ ซึง, รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะเจ้ าของหนังสือเดินทาง

3. กรณีท ผี ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง4 ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับ ข้ อ 2.1 ข้ อ 2.3 และข้ อ 2.4
3.2 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.4 เอกสารที,มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อกรรมการผู้มีอาํ นาจของนิติบคุ คลนันรั
+ บรองความถูกต้ องของคําแปล
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