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เอกสารที	ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

  บริษัทจะเริ�มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั +งที� 24) ก่อนเริ�มการประชมุไม่น้อยกว่า 2 
ชั�วโมง หรือ ตั +งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวนัพธุที� 29 มีนาคม 2560 ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ชั #น 3 โรงแรม พลาซ่า 
แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดยีน เลขที	 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที�สถานที�จัด
ประชุมในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบยีนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันั +น เพื�อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ เข้าประชุมโปรด
นําหนงัสือนัดประชุม หนงัสอืมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ�งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ มาด้วย และโปรดแสดง
เอกสารตามที�ระบไุว้ดงันี + ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 

1.  กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1  บุคคลธรรมดา 
(1)  แบบการลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) ซึ�งผู้ ถือหุ้นลงลายมือชื�อแล้ว 
(2)  เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตวัข้าราชการ 

ใบขับขี� หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 
1.2  นิตบุิคคล โดยผู้แทนนิตบุิคล (กรรมการผู้มีอาํนาจ)  

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) ซึ�งผู้แทนนติิบคุคล (กรรมการผู้ มีอาํนาจ) ที�มาด้วยตนเองลง
ลายมือชื�อแล้ว 

  (2) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มี
อํานาจ) ที�มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอํานาจ) ที�มาประชุม
มีอาํนาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

  (3) เอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนติิบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 

 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) ซึ�งผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�สง่มาพร้อมหนงัสอืนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 
(3)  สาํเนาเอกสารที�สว่นราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ�งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือ

ชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง  
(4)  สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉันทะ ซึ�งผู้ รับมอบฉันทะได้ลง

ลายมือชื�อรับรองสําเนาถกูต้อง  
 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) ซึ�งผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสอืนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อของผู้มอีํานาจกระทําการแทนนติิบคุล ซึ�งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทั +งนี +เอกสารตามข้อนี + ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที�ลง
ลายมือชื�อเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้ มีอาํนาจกระทําการแทนนติิบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น  
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(4)  สําเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล ที�บคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(5)  สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ที�ยงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉันทะ ที�ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง  

 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื�อที�ปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 4 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) 

 (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ�งเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ�ง โดยกาเครื�องหมายหน้าชื�อกรรมการอิสระ ตามที�บริษัทระบไุว้ในหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงคนเดยีว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉันทะ 

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

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที	เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั #งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
 และดูแลหุ้น 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 8) ซึ�งผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.scg.co.th ซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบฉนัทะ  
(3) เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2 
(4) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื�อในหนังสือ 

มอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงลายมือชื�อในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั +งนี +เอกสารที�มไิด้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทาํคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้มอีํานาจกระทําการแทนนติิบคุคลนั +นรับรองความถกูต้องของคําแปล 

หมายเหตุ: 

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที�กําหนด เพื�อให้
สาํนกังานเลขานกุารบริษัทได้รับภายในวนัองัคารที	 28 มีนาคม 2560 

2. ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จํานวนที�ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั +งให้เป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั +งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว 
ทั +งนี +บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุรับลงทะเบยีนก่อนเข้าประชมุ 

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ ลงนามในหนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามตาม
หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสอืมอบอํานาจทกุทอดตลอดสายที�ระบใุห้บคุคลที�มา
ประชมุมีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

 


