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เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดมาลงทะเบียน และส่งมอบ
เอกสารดังต่อไปนี้ต่อเลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มประชุม
1. กรณีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดนาส่งสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
บัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเจ้าของบัต ร และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย หรือ
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็น บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนาส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้ถือหุ้นเจ้าของหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตน
2.1 โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแนบให้สมบูรณ์ และลงลายมือชื่อในที่ที่ระบุพร้อมติดอากรแสตมป์
(20 บาท) และ
2.2 หากกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็น บุคคลธรรมดา โปรดนาส่งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ข้างต้น หรือ
2.3 หากผู้ถือหุ้นเป็น นิติบคุ คล
2.3.1 กรณีนติ ิบุคคลสัญชาติไทย


โปรดนาส่งสาเนาหนั งสื อรับ รองจากกระทรวงพาณิ ชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ซึ่งรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจของบริษัท และ



โปรดนาส่งสาเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนาม
รับรองในหนังสือรับรองข้างต้น
o

o

หากกรรมการผู้ มี อ านาจลงนามเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทย โปรดน าส่ ง ส าเนา
บัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ
หากกรรมการผู้ มี อานาจลงนามเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ต่ างด้ าว โปรดน าส่ งสาเนา
หนั งสื อเดิน ทางของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามนั้ น ซึ่งรับ รองสาเนาถู กต้ องโดยเจ้าของ
หนังสือเดินทาง
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2.3.2 กรณีนติ ิบุคคลสัญชาติต่างด้าว


โปรดนาส่งสาเนาหนังสือรับรองของบริษัท หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่อ นิ ติ บุ ค คล ที่ ตั้ ง ของสานั ก งานใหญ่ ผู้ มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น
นิติ บุ คคล และเงื่อนไขหรื อ ข้อ จากั ดอ านาจในการลงลายมื อ ชื่อ ที่ มี อายุ ไม่ เกิน 6 เดือ นก่อ น
วันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจของบริษัทต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary
Public และได้รับการรับรองโดยสถานกงสุลไทย และ



เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้กรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล และ



โปรดนาส่งสาเนาเอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้ของกรรมการผู้มีอานาจที่ลงนาม
รับรองในเอกสารดังกล่าวข้างต้น
o

o

หากกรรมการผู้ มี อ านาจลงนามเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทย โปรดน าส่ ง ส าเนา
บัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบขับขี่ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร หรือ
หากกรรมการผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดนาส่งสาเนาหนังสือ
เดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนามนั้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง

2.4. สาเนาเอกสารที่ต้องนาส่งเพื่อแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ


หากผู้ รั บ มอบฉั น ทะเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย โปรดน าส่ ง ส าเนาบั ต รประชาชน หรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ หรือ



หากผู้ รับ มอบฉั น ทะเป็ น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ต่ างด้ าว โปรดน าส่ งสาเนาหนั งสื อ เดิ น ทางของ
ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะเจ้าของหนังสือเดินทาง

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4
3.2 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.4 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอั งกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ ผู้ถือหุ้น
หรือกรรมการผู้มีอานาจของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศประเภทสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
เป็นคัสโตเดียน (Custodian) รับฝากหุ้นและดูแลหุ้นไม่ต้องใช้เอกสารและหลักฐานตามข้อ 2.3 (แต่ต้องมีเอกสารและ
หลักฐานตามข้อ 2.1 ข้อ 2.4 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 และข้อ 3.4 มาแสดง)
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