สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 6

เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะตามทีกระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ ได้ แก่
แบบ ข. เป็ นหนังสือมอบฉันทะทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจน เพือให้ ผ้ ูถือหุ้น
ทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมแทน หรื อมอบฉันทะ ให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทเป็ นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ เพียงแบบเดียวกรอกข้ อความ แล้ วจัดส่งมายัง
บริ ษัทฯ ก่อนการประชุม
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษั ท ฯ จะเริ ม เปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นและตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องหนัง สื อ มอบฉั น ทะเป็ นเวลา
1 ชัว โมง ก่อนการประชุม และจะปิ ดรับการลงทะเบียนเมือถึงเวลาเริ มประชุม ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสาร
ดังต่อไปนี g
1. ผู้ถือหุ้นที"เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ได้ แก่ เอกสาร ทีส่วนราชการออกให้ ซึง ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้น
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึง ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สํ า เนาภาพถ่ า ยเอกสารที ส่ ว นราชการออกให้ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี ร ายละเอี ย ดตาม
1.1 ข้ างต้ น และผู้มอบฉันทะได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
และผู้รับมอบฉันทะได้ ลงชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นที"เป็ นนิตบิ ุคคล
2.1 กรณี ผ้ ูแ ทนของผู้ถื อหุ้น เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง เว้ น แต่จ ะเป็ นกรณี ต ามข้ อ 2.2 ต้ องแสดง
หลักฐาน ดังต่อไปนี g
(ก) เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง รับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนผู้เข้ าร่ วม
ประชุมมีอํานาจกระทําการแทน
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2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบอํานาจตามแบบทีแนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึง ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และลงลายมือชือผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง รับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คล
ซึง ลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการเช่นนันg
(ค) เอกสารทีสว่ นราชการออกให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
3. ผู้ถือหุ้นซึ"งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อซึ"งเป็ นนิตบิ ุคคลที"จัดตัง; ขึน; ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นําข้ อความในข้ อ 1 และข้ อ 2 มาใช้ บังคับโดยอนุโลมกับ ผู้ถือหุ้นหรื อ ผู้เข้ าร่ วมประชุมซึงมิได้ มี
สัญชาติไทย หรื อเป็ นนิติบคุ คลทีจดั ตังขึ
g gนตามกฎหมายต่างประเทศแล้ วแต่กรณี ทังนี
g g ภายใต้ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี g
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนันg อาจจะเป็ นเอกสารทีออกโดยส่วนราชการของประเทศ
ทีนิติบุคคลนันตั
g งอยู
g ่ หรื อโดยเจ้ าหน้ าทีของนิติบุคคลนันก็
g ได้ ทังนี
g g จะต้ องมีรายละเอียด
เกียวกับชือนิติบคุ คลผู้มีอํานาจลงลายมือชือผูกพันนิติบคุ คล และเงือนไขหรื อข้ อจํากัด
อํานาจในการลงลายมือชือ ทีตงสํ
ั g านักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมา
พร้ อมด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติบคุ คลนันรั
g บรองความถูกต้ องของคําแปล
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