สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8
ข้ อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงก่ อนเข้ าประชุม
1.

2.

กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ

ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือ
เดินทาง หรื อ เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทาง

กรณีมีการแก้ ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กรณีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออก
เสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ ในแต่ละวาระของการประชุมว่า
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ต่อประธานที่ประชุม หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้ อมูล และลงลายมือชื่อให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อขีดลบ
ข้ อความสาคัญ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20
บาท
เอกสารที ต่ อ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ พร้ อมลงลายมือชื่อของ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 กรณี ผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาบัตร
ประจาตัวข้ าราชการของผู้มอบฉันทะ ลงนามและรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลต่างด้ าว ใช้ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทาง ลงนามและรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล
นิติบคุ คลสัญชาติไทย
(1) ใช้ สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน และรับรองสาเนาถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้
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(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ ของบุคคลผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ ลงนามและรับรองสาเนาถูกต้ องโดยเจ้ าของเอกสาร
นิติบคุ คลต่างด้ าว
(1) ใช้ สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือ
รั บรองนิ ติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่ วยงานที่ มีอานาจรั บ รอง หรื อโนตารี พับ ลิค (Notary
(2)Public)
สาเนาบั
ตรประจ
ที่ออกให้
ไม่เกิาตันว6ประชาชน
เดือน ถึง หรื
1 ปีอสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ ของบุคคลผู้มีอานาจลง
ิบคุ กคลนั
ลงนามและรับนรองส
าเนาถูกต้่อแงโดยเจ้
าของเอกสารชย์ ในประเทศทา

กรณี ผ้ นามแทนนิ
ูถือหุ้นที่ เป็ ตนนั
ลงทุนๆ
น้ ประเภทสถาบั
ต่างประเทศที
ต่งตัง้ ธนาคารพาณิ
างด้ าว และได้ ผ่านกระบวนการทา Know Your Customer (KYC) และ Customer
หน้นิาตทีิบ่เคุป็ คลต่
น Custodian
(1) Diligence
ใช้ สาเนาหนั
งสือสาคั
ญการจัดตังบริ
้ ษCustodian
ัท (Certificate
of Incorporation)
าเนาหนั
งสือ
Due
(CDD)
ตามนโยบายของ
แล้ ว สามารถใช้
สิทธิตามที่ไหรืด้ รอับสมอบฉั
นทะ
ติบุคคลต้อ(Affidavit)
โดยมีหน่ วยงานที
่ มีอ่มานาจรั
จากผู้ถรัือบหุรองนิ
้ นได้ โดยไม่
งมีเอกสารแสดงตนของผู
้ ถือหุ้นเพิ
เติม บ รอง หรื อโนตารี พับ ลิค (Notary
Public)
ที่ออกให้
น 6 เดืาปีอน2561
ถึง 1ถ้ปีาผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือ

ในการประชุ
มสามั
ญผู้ถือไม่หุเ้ นกิประจ
 หุ้นกรณี
ผ้ ูถอื อกมอบฉั
หุ้นที่ เป็นนนั
กลงทุ
ประเภทสถาบั
ต่างประเทศที่แต่งขตัองผู
ง้ ธนาคารพาณิ
ย์ ในประเทศท
อาจเลื
ทะให้
บคุ นคลใดบุ
คคลหนึ่งนตามความประสงค์
้ ถือหุ้ นเป็ นผู้มชอบฉั
นทะ หรื อ า
าที่เป็ นนทะให้
Custodian
และได้
ผ่านกระบวนการท
า Know
Your Customerตามรายชื
(KYC) และ
เลืหน้
อกมอบฉั
กรรมการอิ
สระของบริ
ษัทเป็ นผู้ออกเสี
ยงลงคะแนนแทนได้
่อดังCustomer
ต่อไปนี ้
Due Diligence
ตามนโยบายของ
Custodian แล้ ว สามารถใช้ สิทธิตามที่ได้ รับมอบฉันทะ
์
นายกิตติศ(CDD)
กั ดิ์ เบญจฤทธิ
จากผู้ถบ้ือาหุนเลขที
้ นได้ โดยไม่
้ ถือหุ้นเพิ่มเติม
่ 78 สุตข้ อมุ งมี
วิทเอกสารแสดงตนของผู
81

ในการประชุ
มสามัญผูเขตพระโขนง
้ ถือหุ้นประจาปี 2561 ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือ
แขวงบางจาก
หุ้นอาจเลื
กมอบฉันทะให้10260
บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ นเป็ นผู้มอบฉันทะ หรื อ
กรุ งอเทพมหานคร
นทะให้
รรมการอิสสระของบริ
ระของบริษษัทัทฯเป็เป็นนผู้อผู้อกเสี
ยงลงคะแนนแทนได้
งต่อไปนี

ผู้ถเลืืออหุกมอบฉั
้ นที่ประสงค์
ให้ กกรรมการอิ
รับมอบฉั
นทะ โปรดส่งหนัตามรายชื
งสือมอบฉั่อนดัทะที
่ได้ ้
นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ
จัดทาขึ ้น และลงนามครบถ้
วนตามหลั์ กเกณฑ์ข้างต้ น ไปยังเลขานุการบริ ษัท พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่
บ้ านเลขที
วิท81าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 วัน
เกี่ยวข้ องโดยส่
งถึงบริ่ ษ78ัทฯสุล่ขมุวงหน้
แขวงบางจาก

ทัง้ นี ้ ผู้ รั บ มอบฉั
น ทะที่ ปเขตพระโขนง
ระสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุม จะต้ อ งแสดงบัต รประจ าตัว ประชาชน/บัต ร
งเทพมหานคร
ประจาตัวข้ กรุ
าราชการ/
หนังสือ10260
เดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้
วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น ไปยังเลขานุการบริ ษัท พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่
กรณีผ้ ูถือหุจั้ นดถึทงาขึแก่้น กและลงนามครบถ้
รรม
เกี่ยวข้ องโดยส่งถึงบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 วัน
ให้ ผ้ จู ดั การมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้ องมีเอกสาร
 ง่ ศาลแต่ทังง้ ตันีงให้
น ทะที่ ป ระสงค์
จ ะเข้
า ร่ ว มประชุ
อ งแสดงบั
ต รประจ
าตัว ประชาชน/บั
คาสั
้้ ผู้ รเั บป็มอบฉั
นผู้จดั การมรดก
ลงนามรั
บรองส
าเนาถูกมต้ อจะต้
งโดยผู
้ จดั การมรดก
โดยเอกสารต้
องมีอายุต ร
ราชการ/
หนังสือเดิ่มนเติทาง
ไม่เกิน 6 เดืประจ
อน ก่าตั
อนวัวข้นาประชุ
ม มาแสดงเพิ
มด้(ส
วยาหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3.

4.

5.

3.

4.

กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์
กรณีผ้ ูถือหุ้นถึงแก่ กรรม
ให้ บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม
ให้ ผ้ จู ดั การมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้ องมีเอกสาร
แทน โดยจะต้ องนาสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
คาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั การมรดก ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้จดั การมรดก โดยเอกสารต้ องมีอายุ
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ไม่เผกิ้ นูถือ6หุเดื้ นอเป็นนผู
ก่อ้ ไนวั
ประชุม มาแสดงเพิ
กรณี
ร้ คนวามสามารถ
หรื อผู่ม้ เเติสมืมด้อวนไร้
ความสามารถ
ให้กรณี
ผ้ อู นุบผ้ ูถาลือหุหรื้ นอเป็ผู้พนผู
ิท้กั เยาว์
ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน โดยจะต้ องมี
ให้ บิดา-มารดา
หรื องตัผู้งให้
ป้ กครองตามกฎหมายเข้
มด้ วบยตนเอง
หรื อกมอบฉั
นทะให้
ื่นเข้ าอร่ วผูมประชุ
เอกสารค
าสัง่ ศาลแต่
เป็ นผู้อนุบาล หรื อผู้พาิทร่กัวมประชุ
ษ์ ลงนามรั
รองสาเนาถู
ต้ องโดยผู
้ อนุผบ้ อู าลหรื
้ พิทกั ษ์ ม
แทน โดยจะต้
้ ถือหุม้ นมาแสดงเพิ
ที่เป็ นผู้เยาว์่มมเติาแสดงเพิ
โดยเอกสารต้
องมีองน
อายุาสไม่าเนาทะเบี
เกิน 6 เดืยอนบ้
น ก่าอนของผู
นวันประชุ
มด้ วย ่มเติมด้ วย
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