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เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder  

Entitled to Attend the Meeting 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน ลงวนัที ่
19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทนุ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึ
เห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิ
ตอ่ไป ทัง้นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอ่นผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะ
รายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

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. บคุคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

(ก) บตัรประจ ำตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรขำ้รำชกำร หรอืบตัรพนักงำนรฐัวสิำหกจิ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or 
identification card of state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของผูม้อบอ ำนำจ และบตัรประจ ำตวัหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
In case of proxy, copy of the 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) หนงัสอืเดนิทำงของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบอ ำนำจ และบตัรประจ ำตวัหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

 

2. นิติบคุคล/ Juristic person 
2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ออกใหไ้มเ่กนิ 30 วนั โดยกรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; 
and 

(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจทีไ่ดล้งนำมในหนงัสอื
มอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ ำตวัหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Copy of Identification Card or copy of passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who 
sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจทีไ่ดล้งนำมในหนงัสอื

มอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ ำตวัหรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Copy of 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. 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย         
โนตารีพบับลคิ 

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. 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุได้ตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของ
วนัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 12.00 
a.m. on April 25th, 2019. 
 


