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ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าประชุม  
 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ 

 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือ หนงัสือ
เดินทาง หรือ เอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดินทาง 

 กรณีมีการแก้ไข ช่ือ-ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
2. กรณีมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออก
เสียงคะแนน ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชุมว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชมุ โดยกรอกข้อมลู และลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ข้อความส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงลายมือช่ือของ
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตร
ประจ าตวัข้าราชการของผู้มอบฉนัทะ ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลตา่งด้าว ใช้ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ
เอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดินทาง ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล  
นิติบคุคลสญัชาติไทย  
(1) ใช้ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ีออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน และรับรองส าเนาถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ ของบุคคลผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของเอกสาร 

นิติบคุคลตา่งด้าว  
(1) ใช้ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือ

รับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary 
Public) ท่ีออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน ถงึ 1 ปี 

 กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศท า
หน้าท่ีเป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการท า Know Your Customer (KYC) และ Customer 
Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามท่ีได้รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นได้ โดยไมต้่องมีเอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือ
หุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือ
เลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี  ้
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ 
 บ้านเลขท่ี 78 สขุมุวิท81  
 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
 กรุงเทพมหานคร 10260 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีได้
จดัท าขึน้ และลงนามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น ไปยงัเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องโดยสง่ถงึบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย 1 วนั 

 ทัง้นี  ้ผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตร
ประจ าตวัข้าราชการ/ หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม  

ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
ค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จดัการมรดก โดยเอกสารต้องมีอายุ
ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์  
ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 
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5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  
ให้ผู้อนุบาล หรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้ พิทกัษ์ 
โดยเอกสารต้องมอีายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 
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ข้อมูลเก่ียวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงก่อนเข้าประชุม  
 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั
ข้าราชการ 

 ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือ หนงัสือ
เดินทาง หรือ เอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดินทาง 

 กรณีมีการแก้ไข ช่ือ-ช่ือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
2. กรณีมอบฉันทะ 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออก
เสียงคะแนน ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 ผู้มอบฉนัทะอาจแสดงความประสงค์ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแตล่ะวาระของการประชุมว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชมุ โดยกรอกข้อมลู และลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ข้อความส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

เอกสารทีต่อ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

 หนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทกุรายการ พร้อมลงลายมือช่ือของ
ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 กรณีผู้ มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตร
ประจ าตวัข้าราชการของผู้มอบฉนัทะ ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลตา่งด้าว ใช้ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ
เอกสารท่ีใช้แทนหนงัสือเดินทาง ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล  
นิติบคุคลสญัชาติไทย  
(1) ใช้ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองท่ีออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน และรับรองส าเนาถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ ของบุคคลผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของเอกสาร 

นิติบคุคลตา่งด้าว  
(1) ใช้ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือ

รับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary 
Public) ท่ีออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน ถงึ 1 ปี 

 กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศท า
หน้าท่ีเป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการท า Know Your Customer (KYC) และ Customer 
Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามท่ีได้รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้นได้ โดยไมต้่องมีเอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือ
หุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือ
เลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี  ้
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ 
 บ้านเลขท่ี 78 สขุมุวิท81  
 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
 กรุงเทพมหานคร 10260 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีได้
จดัท าขึน้ และลงนามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น ไปยงัเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องโดยสง่ถงึบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย 1 วนั 

 ทัง้นี  ้ผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตร
ประจ าตวัข้าราชการ/ หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม  

ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
ค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จดัการมรดก โดยเอกสารต้องมีอายุ
ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์  
ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
แทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 
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(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ ของบุคคลผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคลนัน้ๆ ลงนามและรับรองส าเนาถกูต้องโดยเจ้าของเอกสาร 

นิติบคุคลตา่งด้าว  
(1) ใช้ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือ

รับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรอง หรือโนตารีพับลิค (Notary 
Public) ท่ีออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน ถงึ 1 ปี 

 กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศท า
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จากผู้ ถือหุ้นได้ โดยไมต้่องมีเอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ถ้าผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือ
หุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือ
เลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี  ้
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ 
 บ้านเลขท่ี 78 สขุมุวิท81  
 แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
 กรุงเทพมหานคร 10260 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีได้
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 ทัง้นี  ้ผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตร
ประจ าตวัข้าราชการ/ หนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 
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ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
ค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้จดัการมรดก โดยเอกสารต้องมีอายุ
ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์  
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5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  
ให้ผู้อนุบาล หรือผู้ พิทกัษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารค าสัง่ศาลแตง่ตัง้ให้เป็นผู้อนบุาล หรือผู้ พิทกัษ์ ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้ พิทกัษ์ 
โดยเอกสารต้องมอีายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุ มาแสดงเพ่ิมเติมด้วย 

 
 


