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บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

รายการเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเปน็ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ 
ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท                 

จดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อ        
พึงปฏิบัติที่น ามาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บคุคลธรรมดา  

1.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทย 

(ก) ในกรณีที่เข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียม ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุใน
ข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ (3) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) ในกรณีที่เข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียม ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบ
ฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ (3) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. นติบิคุคล 

2.1 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(ก) ในกรณีที่เข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียม (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และ  (2) 
ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที ่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่
ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจ  (ที่ได้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และ (4) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ   

(ก) ในกรณีที่เข้าประชุมด้วยตนเอง โปรดเตรียม (1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการ
ของประเทศนั้น ๆ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจกระท าการแทน และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ (2) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(โปรดดูหมายเหตุตามด้านล่างเพิ่มเติม) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ โปรดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศนั้น ๆ  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการ
แทน และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) (3) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง และ (4) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (โปรดดูหมายเหตุตามด้านล่างเพิ่มเติม)  

หมายเหตุ:   
1. ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้อง  
2. หากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น  
3. ในกรณีที่เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มี

อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล 

3. กรณีมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

3.1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ร ับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

3.1.3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) (ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ใน
ฐานะผู้มอบฉันทะ) 
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3.1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 

3.2.1 หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

3.2.2 เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามก าหนดไว้ใน ข้อ 1.1 (ก) หรือ 1.2 (ก) (กรณีบุคคลธรรมดา) 
หรือ ข้อ 2.1 (ก) หรือ ข้อ 2.2 (ก) (กรณีนิติบุคคล) (แล้วแต่กรณี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย            
ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 

ให้แสดงส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)) หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้  ในวัน
ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป 


