สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5

เอกสารและหลักฐานประกอบการเขารวมประชุม
บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ไดแก
แบบ ข. เปนหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน เพื่อใหผูถือหุน
ที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะ ใหกรรมการอิสระ
ของบริษัทเปนผูลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ เพียงแบบเดียวกรอกขอความ แลวจัดสงมายัง
บริษัทฯ กอนการประชุม
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริ ษั ท ฯ จะเริ่ ม เป ด รั บ ลงทะเบี ย นและตรวจสอบความสมบู ร ณ ข องหนั ง สื อ มอบฉั น ทะเป น เวลา
1 ชั่วโมง กอนการประชุม และจะปดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสาร
ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ไดแก เอกสาร ที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน
และยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
(ข) สํ า เนาภาพถ า ยเอกสารที่ ส ว นราชการออกให ข องผู ถื อ หุ น โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม
1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
2.1 กรณี ผู แ ทนของผู ถื อ หุน เข า รว มประชุ ม ด ว ยตนเอง เวน แต จ ะเป น กรณี ต ามข อ 2.2 ต อ งแสดง
หลักฐาน ดังตอไปนี้
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนผูเขารวม
ประชุมมีอํานาจกระทําการแทน
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2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล
ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเชนนั้น
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ใหนําขอความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับ ผูถือหุนหรือ ผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมี
สัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้น อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศ
ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัด
อํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ
(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พรอมดวย และใหผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
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