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เอกสารหลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
1.

ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1

กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ อื
หุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมกี าร
แก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย

1.2

กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และ
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.

ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
2.1

กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถือหุ้น ที่มอี ายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้
เห็นว่าผูแ้ ทนซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้

2.2

กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุ คคล
(ถ้ามี) และ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถือหุ้น ที่มอี ายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทัง้ ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้
เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ และ
(ค) สาเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ่วนราชการออกให้ของผูม้ อบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
ข้างต้น และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และ
(ง) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
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3.

ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมกับผูถ้ อื หุ้นหรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย
หรือซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้

4.

(ก)

หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ เป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิติบุคคลนัน้
ตัง้ อยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพบั บลิค หรือหน่ วยงานราชการ
ทีม่ อี านาจไม่เกิน 1 ปี ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคลทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ

(ข)

เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมทัง้ ประทับตรา
สาคัญ (ถ้ามี)

กรณี ผถู้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
(ก)

เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3 ข้างต้น

(ข)

หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ค)

หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุม
ก่อนเวลาประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 8.30 น.
อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุ้นเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบทีก่ าหนดรายการ
ต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
โดยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน) และ แบบ ค (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื
หุ้นเป็ นผู้ลงทุน ต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดู แลหุ้น) ท่ าน
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั www.sritranggroup.com ภายใต้หวั ข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “ข้อมูล
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ” โดยสามารถเลือกใช้ได้แบบใดแบบหนึ่ง
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