
หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะตองนํามาในวันประชุม 
Notice prescribing documents or evidences required to be presented on the meeting date 
 
1. กรณีท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง: โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) บริเวณสถานที่ลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม 
In case that the shareholder attends the meeting in person: please present the personal identity 
card/ identity card of government officer/ identity card of state enterprise officer/ or passport 
(in case of a foreigner) at the registration area before attending the meetin 

 

2. กรณีมอบฉันทะ: In case of proxy: 
กรอกขอความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามโดยถูกตองเรียบรอยดังกลาว 
บริเวณสถานที่ลงทะเบียนกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามที่กฏหมายกําหนด
ก็ได 
Please fill in the attached proxy form and submit the duly signed proxy form at the 
registration area before attending the meeting. The shareholders may choose to use other 
proxy form as prescribed by law. 

 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่น 
In case that the shareholder appointing the proxy is natural person, please submit 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สําหรับชาว

ตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 
Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of 
state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) that is certified true copy by 
the shareholder appointing the proxy 

   

กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล ใหยื่น 
In case that the shareholder appointing the proxy is juristic person, please submit 
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
Copy of Corporate Affidavit that is certified true copy by the authorized director(s) who 
sign(s) the proxy form and stamped with the company seal (if any) 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ หรือ หนังสือเดินทาง (สําหรับชาว
ตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
Copy of the personal identity card/ identity card of government officer/ identity card of 
state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) 
who sign(s) the proxy form that is certified true copy 

 

 ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/หรือ หนังสือเดินทาง 
(สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
The proxy has to present the personal identity card/ identity card of government officer/ 
identity card of state enterprise officer/ or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 
* บริษัทฯ ของสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารหรือหลักฐานถูกตองและครบถวน เขารวมประชุมเทานั้น * 
*The Company reserves the right to permit only person who presents correct and 
complete document(s) or evidence(s) or evidence(s) to attend the meeting* 
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