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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

  บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 (ครัง้ท่ี 23) ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 
ชัว่โมง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ชัน้ 3 โรงแรม พลาซ่า 
แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัด
ประชุมในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ เข้าประชมุโปรด
นําหนงัสือนดัประชุม หนงัสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ มาด้วย และโปรดแสดง
เอกสารตามท่ีระบไุว้ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1.  กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1  บุคคลธรรมดา 
(1)  แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
(2)  เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
1.2  นิตบุิคคล โดยผู้แทนนิตบุิคล (กรรมการผู้มีอาํนาจ)  

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9) ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ท่ีมาด้วยตนเองลง
ลายมือช่ือแล้ว 

  (2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มี
อํานาจ) ท่ีมาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ท่ีมาประชุม
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

  (3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3)  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  
(4)  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  
 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทัง้นีเ้อกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีลง
ลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
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(4)  สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล ท่ีบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

(5)  สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  

 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9) 

 (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอสิระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลือกเพยีงคนเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(3)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)  
(4)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
 และดูแลหุ้น 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.scg.co.th ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(3) เอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2 
(4) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือ 

มอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

หมายเหตุ: 

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนด เพ่ือให้
สํานกังานเลขานกุารบริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 

2. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จํานวนท่ีตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 
ทัง้นีบ้ริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามตาม
หนงัสือรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจทกุทอดตลอดสายท่ีระบใุห้บคุคลท่ีมา
ประชมุมีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

 


