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เงื�อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุม 
Conditions, criteria and procedures to attend the meeting 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื องขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัการจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนลงวนัที  19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทาง
ปฏบิตัทิี ด ีซึ งจะเป็นการสรา้งความเชื อมั  นใหเ้กดิขึ;นแก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี เกี ยวขอ้งทุกฝ่าย และเพื อใหก้ารประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึเหน็ควรกําหนดใหม้กีาร
ตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืผูแ้ทนของผู้ถือหุ้นที มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื อให้ผู้ถอืหุ้นปฏบิตัิ
ต่อไป 

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 19, 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.  

ทั ;งนี; บรษิทัขอสงวนสทิธทิี จะผ่อนผนัการยื นแสดงเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อื
หุน้ที มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที บรษิทัจะพจิารณาเหน็เหมาะสม 

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. 
 
หลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเข้ารว่มประชุม 
Evidence of the right to attend the meeting  

 
1. กรณีผูถื้อหุ้นเข้ารว่มประชุมด้วยตวัเอง 

In case the shareholder attends by oneself 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
The shareholder is an ordinary person, a Thai nationality, please show the ID card or official card. 

- ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัต่างดา้ว หรอืหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารที 
ใชแ้ทนหนงัสอืเดนิทางบรเิวณสถานที ลงทะเบยีน 
The shareholder is an ordinary foreign person, please show alien registration card or passport or documents in lieu of 
passport at the area of registration. 

- กรณีมกีารแกไ้ขชื อ-ชื อสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี ยนแปลงดงักล่าว 
In case of name-surname revision, the evidence certifying such change must be presented. 

 
2. กรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้ารว่มประชุมได้ด้วยตนเอง 

In case the shareholder is unable to attend the meeting by oneself 
 
2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

In case of assigning a proxy to the Independent Director 
ผูถ้อืหุน้อาจเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

ได ้ตามรายชื อดงัต่อไปนี; 
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The shareholder may select to assign a proxy to any independent director to attend the meeting with vote by the following list 
names:       

- พล.ต.ท.อมัรนิทร ์เนียมสกุล (Pol. Lt. Gen. Amarin Niemskul) 
- นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ (Mr. Dheeruj Meedejprasert) 
- นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง (Mr. Songpone Chanpongsang) 
ผูถ้อืหุน้ที ประสงคใ์หก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะที ไดจ้ดัทําขึ;นและลง

นามครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ มายงัฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที เกี ยวขอ้ง 
ภายในวนัพธุที� 22 มิถนุายน 2559 

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 Wednesday, June 22, 2016.  

 
2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�ง 

In case of assigning a proxy to any person 
ผูถ้อืหุน้อาจเลอืกมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
The shareholder may select to assign a proxy to any person according to the shareholder’s wish as a proxy holder.  

- ผูถ้อืหุน้ที มอบฉนัทะ อาจมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะมากกว่า 1 รายไดแ้ต่ไม่เกนิ 3 ราย แต่ผูร้บัมอบฉันทะมี
สทิธเิขา้ประชุมไดเ้พยีงรายเดยีวเท่านั ;น ทั ;งนี; ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตาม
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะที แนบมาพรอ้มนี; 
The shareholder 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.  

- ในกรณีผูถ้อืหุน้ที เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ;งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
ดแูลหุน้จะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ งกไ็ด ้
In case the shareholder is a foreign investor and the Custodian in Thailand has been appointed to take care of such 
shares, any form of proxy form can be used.  

- สาํหรบัผูถ้อืหุน้อื นที มใิช่ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั ;งใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
ดูแลหุ้นจะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ งเท่านั ;น โดยผู้มอบฉันทะอาจ
แสดงความประสงคท์ี ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง
เพยีงทางใดทางหนึ งเท่านั ;น โดยกําหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเพื อใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องผูร้บัมอบฉนัทะ แต่จะแบ่งหุน้เพื อลงคะแนนเสยีงเป็นหลายทางไม่ได ้
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 
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. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่หนงัสอืมอบฉันทะไวต่้อเจา้หน้าที ลงทะเบยีนก่อนเวลาเริ มประชุม อย่างน้อยครึ งชั  วโมง เพื อให้
เจา้หน้าที ของทางบรษิทัฯ มเีวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆใหท้นัเวลาเริ มประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชื อใหค้รบถ้วน 
หากมกีารแกไ้ข หรอืขดีลบขอ้ความที สาํคญั ผูม้อบฉันทะต้องลงนามกํากบัไวทุ้กแห่ง หนังสอืมอบฉันทะต้องตดิอากรแสตมป์ 
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.      
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3. กรณีผูถื้อหุ้นถึงแก่กรรม 
In case of the deceased shareholder  

ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมเีอกสารคําสั  งศาล
แต่งตั ;งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ งลงนามรบัรองโดยผูม้อีาํนาจอายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิ มเตมิดว้ย 

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. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ยาว ์

In case of the minor shareholders  

ใหบ้ดิา-มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื นเขา้ร่วมประชุมแทน โดย
จะตอ้งนําสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ที เป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ มเตมิดว้ย 

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. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูไ้รค้วามสามารถหรอืผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ 

In case of the incompetent person or quasi-incompetent shareholder  

ใหผู้้อนุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผู้้อื นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมเีอกสาร
คําสั  งศาลแต่งตั ;งให้เป็นผู้อนุบาลหรอืผู้พทิกัษ์ ซึ งลงนามรบัรองโดยผู้มอีํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดอืนก่อนวนัประชุมมาแสดง
เพิ มเตมิดว้ย 

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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เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
Documents required for proxy 
 

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

- หนงัสอืมอบฉนัทะที กรอกขอ้ความครบถว้น 
Proxy form to be completely filled out; 

- สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจําตวัขา้ราชการ ซึ งรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อบฉันทะ หรอื สาํเนา
ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ซึ งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
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. กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย 
In case of the grantor is a Thai Juristic Person  

- หนงัสอืมอบฉนัทะที กรอกขอ้ความครบถว้น 
Proxy form to be completely filled out; 

- สําเนาหนังสอืรบัรองการของกระทรวงพาณิชย์ หรอื หน่วยงานที มอีํานาจรบัรอง ที ได้ออกให้ไม่เกนิ 1 ปี ซึ ง
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยบุคคลผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื อของนิตบิุคคลนั ;นๆ 
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; 

- สาํเนาบตัรประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอื หนังสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทน
นิตบิุคคล ซึ งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามดงักล่าว 
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.  
 

ทั �งนี�  ผูร้บัมอบฉันทะที�ประสงคจ์ะเข้าประชุม จะต้องแสดงบตัรประชาชน/บตัรประจาํตวัข้าราชการ/หนังสือ
เดินทาง (สาํหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะเพื�อลงทะเบียน 

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.  

 
 
 


