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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
The documents or evidence required to be presented at the meeting
ตามนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง ข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะ
เป็ นการสร้างความเชือ่ มั ่นให้เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จดทะเบีย นเป็ นไปด้ว ยความโปร่ง ใส ชอบธรรม และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ถือ หุ้น บริษ ัทจึงเห็นควรกาหนดให้ม ีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นยืดถือ
ปฏิบตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจี่ ะ ผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้น หรือผูแ้ ทน
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
The policy of the Board of 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. บุคคลธรรมดา / Natural person
1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย / Thai nationality
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ อื หุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government
officer or identification card of state enterprise officer); or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือ
เดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอานาจ
In case of proxy, a copy of identification card of the shareholder and identification card
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ / Non – Thai nationality
(ก) หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
Passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบอานาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in
case of a foreigner) of the proxy.
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2. นิตบิ คุ คล / Juristic person
2.1 นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 6 months by Department of Business Development,
Ministry of Commerce; and
(ข) บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี
อานาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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.
2.2 นิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
Corporate affidavit; and
(ข) บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ
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.
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึ้นใน
ต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชือ่ โดยโนตารีพบั ลิค
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.
ผูถ้ ือ หุ้น หรือผู้ร บั มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบีย นและยื่นเอกสารหรือ หลักฐานเพื่อ การตรวจสอบ ณ
สถานทีป่ ระชุมได้ ตัง้ แต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for
inspection at the meeting from 1:00 pm. on April 26, 2017.
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