
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a
Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อ
พึงปฏิบัติสำาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th 
February 1999, relating to good practices for holding of a sharehold-
ers’ meeting, aims to establish for listed companies to follow. This will 
create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Ac-
cordingly, the Company believes that an inspection of documents or 
evidence showing an identity of the shareholder or a representative of 
the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed 
by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the 
shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of 
these requirements for some of the shareholders on a case by basis, at 
the Company’s sole discretion.

1. บุคคลธรรมดา / Natural person

   1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย / Thai nationality

   (1) บัตรประจำาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตร 
       ข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)
        Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card
         of government officer or identification card of state enterprise officer)

   (2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำาตัวของผู้มอบอำานาจ และ
       บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
       ของผู้รับมอบอำานาจ
         In case of proxy, identification card of the shareholder and identification 
         card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

   1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ / Non-Thai nationality

   (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
        Passport of the shareholder

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำานาจ และ
       บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
       ของผู้รับมอบอำานาจ
        In case of proxy, passport of the shareholder and identification card 
         or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล / Juristic person

   2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person 
        registered in Thailand

   (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียน
       การค้า กระทรวงพาณิชย์
        Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration 
        Department, Ministry of Commerce

   (ข) บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
       ของกรรมการผู้มีอำานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม
       บัตรประจำาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
       ของผู้รับมอบฉันทะ 
         i dentification Card of passport (in case of a foreigner) of the 
        authorized director(s) who sigh(s) the proxy form including
          Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the proxy.

   2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person 
       registered outside of Thailand

   (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
        Corporate affidavit; and

   (2) บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
       ของกรรมการผู้มีอำานาจท่ีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม
       บัตรประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
       ของผู้รับมอบฉันทะ
        Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the 
         authorized director(s) who sigh(s) the proxy form including 
           Identification Card of passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำาเนาถูกต้อง และหาก
เป็นเอกสารที่จัดทำาขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย
โนตารีพับบลิค
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any 
documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such 
documents or evidence should be notarized by a Notary Public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents 
or evidence for inspection at the meeting from 12.00 pm. 
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