สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9

เอกสารที่ต้องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ ที่ 26) ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
หรื อตังแต่
้ เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี
โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 8) ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
บริ ษัทจะใช้ วิธีการลงทะเบียนด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ดังนันเพื
้ ่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้ าประชุมโปรดนํา
หนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึง่ ได้ พิมพ์บาร์ โค้ ดไว้ มาด้ วย และโปรดแสดง
เอกสารตามที่ระบุไว้ ดงั นี ้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1) ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอาํ นาจ)
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ที่มาด้ วยตนเอง
ลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการผู้มีอํานาจ) ที่มาด้ วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ) ที่มา
ประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการผู้มีอํานาจ)
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1) ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับ รอง
สําเนาถูกต้ อง
(4) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1) ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้เอกสารตามข้ อนี ้ ต้ องมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าบุคคลที่
ลงลายมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล ที่บคุ คลดังกล่าวได้
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
(5) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
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2.3 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ ใช้ เอกสาร ตามข้ อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
(4) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลให้ ใช้ เอกสาร ตามข้ อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)
3. กรณีผ้ ูถอื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) แบบการลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1) ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้ จาก www.scg.com ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ตามข้ อ 1.2 หรื อ 2.2
(4) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้มี
อํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
หมายเหตุ:
1. กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที่กําหนด เพื่อให้ สํานักงาน
เลขานุการบริ ษัทได้ รับภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. โปรดปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจ หรื อหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้ าประชุมจะต้ องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอํานาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้ บคุ คล
ที่มาประชุมมีสทิ ธิเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุ คล
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