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เงอืนไข หลักเกณฑ์ และวธีิการปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม 
Conditions, criteria and procedures to attend the meeting 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรืองข้อพงึปฏิบตัิสําหรับการจดั

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวนัที 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทาง

ปฏิบตัิทีดี ซงึจะเป็นการสร้างความเชือมนัให้เกิดขนึแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ทีเกียวข้องทกุฝ่าย และเพือให้การประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรกําหนดให้มีการ

ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุเพือให้ผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตอ่ไป 

 ทงันี บริษัทขอสงวนสทิธิทีจะผอ่นผนัการยืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผุ้ ถือหุ้นที

มีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามทีบริษัทจะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
According to the policy of the Securities and Exchange Commission of Thailand on the regulations for organizing the 

shareholders’ meeting of the listed company dated February 19th, 1999 with the objectives for the registered companies to use as good 

practices, and to create confidence for all shareholders, investors and all related parties. And for the shareholders’ meeting of the listed 

companies to be conducted with transparency, fairness and benefits to the shareholders; therefore, the company has reasonably 

determined to have documents evidence verification of shareholders or shareholders’ proxies attending the meeting for the shareholders 

to follow further.  

Anyhow, the company serves its right to delay on submitting the documents or evidence of shareholders or shareholders’ 

proxies attending the meeting for each case according to the consideration reasonably by the company. 

 
หลักฐานเพือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชุม 
Evidence of the right to attend the meeting  

 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 

In case the shareholder attends by oneself 

- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 
The shareholders is an ordinary person, a Thai nationality, please show the ID card or official card. 

- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบสําคญัประจําตวัต่างด้าว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ

เอกสารทีใช้แทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานทีลงทะเบียน 
The shareholders is an ordinary foreign person, please show alien registration card or passport or documents in lieu of 

passport at the area of registration. 

- กรณีมีการแก้ไขชือ-ชือสกลุ ต้องแสดงหลกัฐานรับรองการเปลียนแปลงดงักลา่ว 
In case of name-surname revision, the evidence certifying such change must be presented. 
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2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
In case the shareholder is unable to attend the meeting by oneself 
กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
In case of assigning a proxy to the Independent Director 

ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนงึเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนได้ 

ตามรายชือดงัต่อไปนี 
The shareholders may select to assign a proxy to any independent director to attend the meeting with vote by the following list 

names:       

  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ (Pol. Lt. Gen. Amarin Niemskul) 

  นาย ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ (Mr. Dheeruj Meedejprasert) 

  นาย ทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง (Mr. Songpone Chanpongsang) 

ผู้ ถือหุ้นทีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะทีได้จดัทําขนึและลงนาม

ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ มายงัฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ พร้อมเอกสารตา่งๆ ทีเกียวข้อง ภายในวนั

พฤหสับดีที 17 เมษายน 2557 
Any shareholder who requires assigning a proxy to the independent director, please deliver the proxy form made and signed 

completely according to the criteria specified in the form, and send to the corporate secretary department  along with related 

documents within Thursday April 17th, 2014.  

 

กรณีมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนงึ 
In case of assigning a proxy to any person 

ผู้ ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนงึตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
The shareholder may select to assign a proxy to any person according to the shareholder’s wish as a proxy holder.  

- ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะ อาจมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะมากกวา่ 1 รายได้แตไ่มเ่กิน 3 ราย แตผู่้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิ

เข้าประชมุได้เพียงรายเดียวเทา่นนั ทงันี ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะทีแนบมาพร้อมนี 
The shareholders who is a proxy grantor may assign a proxy to more than 1 proxy holder, but not exceeding 3 proxy 

holders. However, the proxy holder has the right to attend the meeting only one person. The proxy holder has his right to 

attend the meeting and vote according to the proxy form attached herewith.  

- ในกรณีผู้ ถือหุ้นทีเป็นนกัลงทนุต่างประเทศและแตง่ตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากดแูล

หุ้นจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนงึก็ได้ 
In case the shareholder is a foreign investor and the Custodian in Thailand has been appointed to take care such shares, 

any form of proxy form can be used.  

- สําหรับผู้ ถือหุ้นอืนทีมิใช่ผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตงัให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

ดแูลหุ้นจะใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนงึเทา่นนั โดยผู้มอบฉนัทะอาจแสดง

ความประสงค์ทีออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระของการประชมุวา่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทาง

ใดทางหนงึเทา่นนั โดยกําหนดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเพือให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์

ของผู้ รับมอบฉนัทะ แตจ่ะแบง่หุ้นเพือลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไมไ่ด้ 
For other non-foreign shareholders and appoint a custodian in Thailand has been appointed to take care such shares, 

the proxy form A or proxy form B shall be used only. The grantor may express his objectives to vote for each agendum 
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that he agrees, disagrees, or no vote by only one way or another which is determined in the proxy form so that the proxy 

holder shall vote by the grantor’s objective, but the share shall not be divided for voting by many ways. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะสง่หนงัสือมอบฉนัทะไว้ตอ่เจ้าหน้าทีลงทะเบียนก่อนเวลาเริมประชมุ อยา่งน้อยครึงชวัโมง เพือให้

เจ้าหน้าทีของทางบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารตา่งๆให้ทนัเวลาเริมประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือชือให้ครบถ้วน หาก

มีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความทีสําคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามกํากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
The proxy holder shall deliver the proxy form to the registration staff before the meeting starts at least a half an hour so that the 

staff has some time to verify documents which are completely filled out and signed before the meeting starts. In case of any correction, 

the grantor must sign to confirm every place and the proxy form must be attached Baht 20 duty stamps.      

   
3. กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 

In case of the deceased shareholders  

ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสงัศาล

แตง่ตงัให้เป็นผู้จดัการมรดก ซงึลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิมเติมด้วย 
Granting the executor to attend the meeting by himself or to assign a proxy to other person to attend the meeting. The court 

order to appoint such executor must be additionally presented and signed within 6 months before the meeting day. 

 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 

In case of the minor shareholders  

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุแทน โดย

จะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นทีเป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพิมเติมด้วย 
Granting the father-mother or the legal guardian to attend the meeting by oneself or to assign a proxy to other person to attend 

the meeting instead, the copy of the house registration from the minor shareholders must be additionally presented.  

 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

In case of the incompetent person or quasi-incompetent shareholder  

ให้ผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชมุแทนโดยจะต้องมีเอกสารคําสงั

ศาลแตง่ตงัให้เป็นผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์ ซงึลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ อายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิมเติมด้วย 
Granting the guardian or the curator to attend the meeting by oneself or to assign a proxy to other person to attend the 

meeting with the court order to appoint to be a guardian or the curator, signed to certify by the authorized person within 6 months before 

the meeting day.  
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เอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
Documents required for proxy 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาตไิทยหรือสัญชาตต่ิางด้าว 
In case of the grantor is an ordinary person, Thai or foreign nationality   

- หนงัสือมอบฉนัทะทีกรอกข้อความครบถ้วน 
Proxy form to be completely filled out; 

- สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ ซงึรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ หรือ สําเนา

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ซงึรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 
Copy of ID card or copy of official card certified true copy by the grantor or copy of alien registration card or copy of 

passport certified true copy by the grantor. 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคลสัญชาตไิทย 
In case of the grantor is a Thai Juristic Person  

- หนงัสือมอบฉนัทะทีกรอกข้อความครบถ้วน 
Proxy form to be completely filled out; 

- สําเนาหนงัสือรับรองการของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานทีมีอํานาจรับรอง ทีได้ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี ซงึรับรอง

สําเนาถกูต้อง โดยบคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือชือของนิติบคุคลนนัๆ 
Copy of certificate from Ministry of Commerce or the agencies with authorization issuing not exceeding 1 year, certified 

true copy by the authorized person of such juristic person; 

- สําเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล ซงึรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามดงักลา่ว 
Copy of ID card or official card or passport of the authorized director who signs for the juristic person, certified true copy 

by the authorized person of such juristic person.  

 
ทังนี ผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์จะเข้าประชุม จะต้องแสดงบัตรประชาชน/บัตรประจาํตัวข้าราชการ/หนังสือ

เดนิทาง (สาํหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพือลงทะเบียน 
Moreover, the proxy holder who wishes to attend the meeting must present the ID Card/Official Card/ Passport (for 

foreigners) of the proxy holder in order to register.  

 


