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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

  บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ที่ 25) ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกวา่ 2 

ชั่วโมง หรือ ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันพุธท่ี 28 มีนาคม 2561 ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม  

ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (ชื่อเดิม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

 บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ เข้าประชุมโปรด

นําหนงัสือนดัประชุม หนงัสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ มาด้วย และโปรดแสดง

เอกสารตามท่ีระบไุว้ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

1.  กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1  บุคคลธรรมดา 

(1)  แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 

(2)  เอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2  นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอาํนาจ)  

(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8) ซึ่งผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ท่ีมาด้วยตนเอง 

ลงลายมือช่ือแล้ว 

  (2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ 

ผู้มีอํานาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ที่มา

ประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

  (3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสอืนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3)  สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือ

ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

(4)  สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไมห่มดอายตุามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทน 

นิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทัง้นีเ้อกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ี 

ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
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(4)  สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายตุามข้อ 1.1 (2)  ของผู้มีอํานาจกระทําการแทน 

นิติบุคคล ท่ีบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(5)  สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8) 

 (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือ

มอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(3)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)  

(4)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

3.  กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

 และดูแลหุ้น 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.scg.com ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2 

(4) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในหนังสือ 

มอบฉนัทะแทน 

(5) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีมิได้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

หมายเหตุ: 

1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนด เพ่ือให้

สาํนกังานเลขานกุารบริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 

2. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสยีง

ได้และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่า

จํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

ทัง้นีบ้ริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

4. กรณีนิติบคุคล หากผู้ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจ หรือหนงัสือมอบฉนัทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจทกุทอดตลอดสายท่ีระบใุห้บคุคล

ท่ีมาประชมุมีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 
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