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เงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend Meeting 
 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  เรือ่ง  ขอ้พงึปฏบัิตสิ าหรับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจด
ทะเบียน  ลงวันที ่19 กมุภาพันธ ์2542 โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบียนยดึถอืแนวทางปฏบัิตทิีด่ ีซึง่จะเป็นการสรา้งความ
เชือ่ม่ันใหเ้กดิขึน้แกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย และเพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนเป็นไปดว้ยความ
โปรง่ใส ชอบธรรม  และเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้  บรษัิทจงึเห็นควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผู ้
ถอืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธเิขา้รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบัิตติอ่ไปทัง้น้ี บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะผอ่นผันการยืน่
แสดงเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ีสทิธเิขา้รว่มประชมุแตล่ะรายตามทีบ่รษัิทจะพจิารณา

เห็นสมควร 
 The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand.  Dated 19th February 1999, relating to good 
practices for holding of a shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will 
create confidence to shareholders, investors and all relevant parties.  Accordingly, 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 case basis, at the Company’s sole discretion. 
 
1. วธิกีารลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรอืหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุไดตั้ง้แต ่
เวลา 13.00 น. จนถงึ เวลา 14.00น. ของวันศกุรท์ี ่28 เมษายน 2560 
          A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the 
meeting form 13.00-14.00 hrs. on Friday, 28 April 2017. 
 
2. เงื่อนไขและวธิกีารมอบฉันทะ 
 
2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person 

          1)  ผูถ้อืหุน้ทีม่ีสัญชาตไิทย/ Thai nationality 
 (ก) บัตรประจ าตัวของผูถ้อืหุน้(บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ หรอืบัตรพนักงานรฐัวสิาหกจิ) 

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer);or 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
 ของผูร้ับมอบอ านาจ 
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy 

 

2)   ผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ/ Non-Thai nationality 
 (ก) หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้/ Passport of the shareholder; or 
 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจ าตัวของผูม้อบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

 ของผูร้ับมอบอ านาจ 
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy 

 
2.2 นติบิุคคล/ Juristic person  
          1)  นติบิุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 
 (ก) หนังสอืรับรองนติบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณชิย ์
 Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce;  

and 
(ข) บัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะ

พรอ้มบัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะ 

Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy 

          2)  นติบิุคคลทีจ่ดทะเบียนในตา่งประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
 (ก) หนังสอืรับรองนติบิุคคล /  Corporate affidavit; and 

(ข) บัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะ

พรอ้มบัตรประจ าตัวหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะ 
Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy 
form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy 
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ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจั่ดท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรอง

ลายมือชือ่โดยโนตารพัีบบลคิ 
A copy of the document 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. 
 

3. การออกเสยีงลงคะแนน / Voting procedure 
ในการลงคะแนนเสยีงทกุคราว หรอืในแตล่ะวาระการประชมุ ผูถ้อืหุน้รายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื(โดยถอืวา่หุน้
หนึง่มีเสยีงหนึง่) 
In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


