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

Shareholder Entitled to Attend the Meeting 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่ง
จะเปนการสรางความเชื่อถือใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของ
บริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใสชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือ
ปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทน
ของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 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 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 basis, at the Company’s sole discretion. 

 
1. บุคคลธรรมดา / Natural person 
 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย / Thai nationality 
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน) 

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

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in 
case of a foreigner) of the proxy. 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ / Non-Thai nationality 
(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

 Passport of the shareholder 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
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. นิติบุคคล / Juristic person 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of 
Commerce 

(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ 
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. 
 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

Corporate affidavit; and 
(ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

ฉันทะ 
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. 

 
ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมี

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 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. 
 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได
ต้ังแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป 
 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at 
the meeting from 12.30 pm.  
 
 
 
 
 

………………………………………………………………….. 
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