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เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มสี ิ ทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู ้
ถือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถื อเป็ น
แนวทางปฏิ บตั ิ ที่ดี ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้ นแก่ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับทุกฝ่ าย
และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึ งเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ บางรายอาจ
ยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จึงขอสงวนสิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร
หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือ หุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มสี ั ญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้
(บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดิ นทาง(กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัว ประชาชนหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาว ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับ
มอบฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิ ติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
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ในกรณี ข องส าเนาเอกสารจะต้อ งมี ก ารรั บ รองส าเนาถู ก ต้อ ง และหากเป็ นเอกสารที่ จัด ท าขึ้ น ใน
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะสามารถลงทะเบี ย นและยื่ นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่ อการตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
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