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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่สิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี 

ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงเห็นควรก าหนดใหมี้

การตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

ยดึถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุน้บางรายอาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบติัท่ีน ามาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ 

จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  

กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง   

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย 

(ก) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือ

หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีม่ใิช่ผู้มสัีญชาตไิทย 

(ก) ส าเนาหนงัสือเดินทางฉบบัจริง ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูถื้อหุน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. นิตบุิคคล โดยผู้แทนนิตบุิคคล ( กรรมการผู้มอี านาจ ) 

2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) ส าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( มีอายไุม่เกิน 1 ปี ) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล ( 

กรรมการผูมี้อ านาจ ) ท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล ( ถา้มี ) พร้อมทั้งส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ี 

นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้ง 

พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล ( ถ้ามี ) พร้อมทั้ งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ  

บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางยงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น 

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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(ข) กรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั 

และ ให้ ผู ้ มี อ  าน าจลงน ามผู กพัน นิ ติ บุ คคลนั้ น ล งน าม รับรองค ว าม ถู กต้อ งข องค า แปล  

พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม E-AGM 

กรุณาน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงและเอกสารประกอบตามท่ีระบุดา้นล่าง มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

เวลา 17.00 น. ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน

รัฐวสิาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ  

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผูรั้บขอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ  

ของผูรั้บมอบฉนัทะ ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ใช่ผู้มสัีญชาตไิทย 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉันทะลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ของผูม้อบฉันทะ และ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนา

บตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวสิาหกิจ (กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูมี้สญัชาติไทย) หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง 

(กรณีผูรั้บมอบฉันทะมิใช่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูรั้บมอบฉันทะ ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ท่ีมี

การลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรองฯ 
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พร้อมประทบัตราส าคญัส าคญัของนิติบุคคล ( ถา้มี ) และลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจ

ดงักล่าว  

(ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี

ผูรั้บมอบฉันทะมิใช่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติ

บุคคลตามหนงัสือรับรองฯ ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลง

นามดังกล่าว และ ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนา

หนงัสือเดินทาง ( กรณีผูรั้บมอบฉนัทะมิใช่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย) ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ  

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  

(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

อายไุม่เกิน 1 ปี ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญั

ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้ งให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ  านาจลงนามดังกล่าว และ ส าเนา 

บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าน าบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ( กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลสัญชาติ

ไทย ) หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง ( กรณีผูรั้บมอบฉันทะมิใช่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ขอใหผู้รั้บมอบฉนัทะ 

(ค) กรณีท่ีเอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนั 

และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล พร้อมประทบัตรา

ส าคญัของนิติบุคค ( ถา้มี ) และ ในกรณีเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือ

โดยนาตารีพบับลิค 

2.3 กรณีมอบฉันทะให้คณะกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ค.) ซ่ึงเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึง โดยกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ

ฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียว และกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ  

(ข) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบส าเนาเอกสารตามท่ีราชการออกให้ผูม้อบฉันทะ และผูรั้บ

มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง และ

หากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย ทั้งน้ี ให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

รับรองส าเนาถูกตอ้งเอกสารเหล่านั้นดว้ย  
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(ค) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 

1. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( มีอายไุม่เกิน 1 ปี ) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้

อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจ ( ถา้มี ) ทั้ งน้ีเอกสารตามขอ้น้ี ตอ้งมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูมี้อ  านาจ

กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้  

2. ส าเนาเอกสารตามท่ีราชการออกให้ผูม้อบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตวั

ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย ทั้งน้ี ใหผู้ม้อบฉนัทะรับรองส าเนาถูกตอ้งเอกสารเหล่านั้นดว้ย  

3. ส าเนาเอกสารตามท่ีราชการออกให้ผูรั้บมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย ทั้งน้ี ใหผู้ม้อบฉนัทะรับรองส าเนาถูกตอ้งเอกสารเหล่านั้นดว้ย 

 

 


