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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
   
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง 
หรือตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวนัพธุท่ี 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี 
โฮเทล แบงค็อก เลขที่  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (สิ่งท่ีสง่มาด้วย
ลาํดบัท่ี 8) ในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  
  
บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ เข้าประชุมโปรดนํา
หนงัสือนดัประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) และแบบลงทะเบียนซึง่ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้มาด้วย และโปรดแสดง
เอกสารตามท่ีระบไุว้ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 
 
  
 
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอาํนาจ)  
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 1) ซึ่งผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ท่ีมาด้วยตนเอง 

ลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการผู้มีอํานาจ) ท่ีมาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ท่ีมา
ประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอํานาจ)   
 
 

 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง  
(4) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) ทัง้นีเ้อกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ี 
ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

(4) สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ท่ีบคุคลดงักลา่วได้
ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(5) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
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2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

โดยเลอืกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

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

(4)  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 

 

 

 

(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

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

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2 

(4) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(5) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

 

หมายเหตุ: 

1. กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนด เพ่ือให้สํานกังาน

เลขานกุารบริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 

2. ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า

จํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว 

ทัง้นีบ้ริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แกผู่้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุ 

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนงัสือมอบอํานาจ หรือหนงัสือมอบฉนัทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามตาม

หนงัสือรับรองนิติบุคคล ผู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอํานาจทุกทอดตลอดสายท่ีระบุให้บคุคล

ท่ีมาประชมุมีสทิธิเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 
 

 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
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