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สงิ่ ทีส
่ ง
ี
เงือ
่ นไขและวิธก
ี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม การมอบฉ ันทะ และการออกคะแนนเสยง
Document or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend Meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง ขอพึ
้ งปฏิบัตส
ิ าหรับการจั ดประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวั นที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้บริษั ทจดทะเบียนยึดถือแนวทางปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ี ซึง่ จะเป็ นการสร ้างความ
่ มั่ นให ้เกิดขึน
เชือ
้ แก่ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย และเพือ
่ ให ้การประชุมผู ้ถือหุนของบริษั
้
ทจดทะเบียนเป็ นไปด ้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น บริษั ทจึงเห็นควรกาหนดให ้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้
ิ ธิเขาร่
ถือหุ ้นหรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ีสท
้ วมประชุมเพื่อใหผู้ ้ถือหุ ้นยึดถือปฏิบัตต
ิ อ
่ ไปทัง้ นี้
บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะผ่อนผั นการยืน
่
ิ ธิเขาร่
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู ้ถือหุ ้น หรือผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ีสท
้ วมประชุมแต่ละรายตามทีบ
่ ริษัทจะพิจารณา
เห็นสมควร
The Policy of the Board of The stock Exchange of Thailand. Dated 19 th 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. วิธก
ี ารลงทะเบียนผู ้เข ้าร่วมประชุม
ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะสามารถลงทะเบียน และยืน
่ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป
่ ระชุมได ้ตัง้ แต่
เวลา 13.00 น. จนถึง เวลา 14.00น. ของวั นศุกร์ท ี่ 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. เงื่อนไขและวิธก
ี ารมอบฉั นทะ
2.1 บุคคลธรรมดา/ Natural person
1) ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ีสัญชาติไทย/ Thai nationality
(ก) บั ตรประจาตัวของผู ้ถือหุ ้น(บั ตรประจาตัวประชาชน หรือบั ตรข ้าราชการ หรือบั ตรพนั กงานรัฐวิสาหกิจ)
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or
identification card of state enterprise officer);or
(ข) ในกรณีมอบฉั นทะ บั ตรประจาตัวของผู ้มอบอานาจ และบั ตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู ้รับมอบอานาจ
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy
2) ผู ้ถือหุ ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนั งสือเดินทางของผู ้ถือหุ ้น/ Passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณีมอบฉั นทะ บั ตรประจาตัวของผู ้มอบอานาจ และบั ตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู ้รับมอบอานาจ
In Case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy
2.2 นิตบ
ิ ุคคล/ Juristic person
1) นิตบ
ิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนั งสือรับรองนิต ิบุคคล ออกให ้ไม่เกิน 30 วั น โดยกรมทะเบียนการค ้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce;
and
(ข) บั ตรประจาตัวหรือหนั งสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีไ่ ด ้ลงนามในหนั งสือมอบฉั นทะ
พร ้อมบั ตรประจาตัวหรือหนั งสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู ้รับ มอบฉั นทะ
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) นิตบ
ิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนั งสือรับรองนิต ิบุคคล / Corporate affidavit; and
(ข) บั ตรประจาตัวหรือหนั งสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู ้มีอานาจทีไ่ ด ้ลงนามในหนั งสือมอบฉั นทะ
พร ้อมบั ตรประจาตัวหรือหนั งสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู ้รับมอบฉั นทะ
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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ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต ้องมีการรับรองสาเนาถูกต ้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ั ดทาขึน
้ ในต่างประเทศ ควรมีการรับรอง
่ โดยโนตารีพับบลิค
ลายมือชือ
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. การออกเสียงลงคะแนน / Voting procedure
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู ้ถือหุ ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีต
่ นถือ(โดยถือว่าหุ ้น
หนึง่ มีเสียงหนึง่ )
In every voting or each agenda, each shareholder has the right to vote equal to the number of holding share

