สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 12
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึง
จะเป็ นการสร้ างความเชื อมัน ให้ เกิ ดขึน9 แก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย และเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบ เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที
บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
อนึง เนืองจากมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที
2 กุมภาพันธ์ 2550 กําหนดเป็ นหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ 9นใหม่ ดังนัน9 บริ ษัทจึง
ได้ จดั เตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์มาพร้ อมนี 9ด้ วย โดยเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใด
แบบหนึง เท่านัน9 ซึง บริ ษัทขอแนะนําให้ ใช้ แบบ ข (เป็ นแบบทีละเอียดและชัดเจน)
1. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือตรวจสอบมายังบริ ษัทก่อนเวลา
ประชุม มาทีเลขานุการบริ ษัท และสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือตรวจสอบ (พร้ อมติดอากรแสตมป์
20 บาท) ณ สถานทีประชุมตังแต่
9 เวลา 8.00 - 10.00 น. ของวันอังคารที 29 มกราคม 2556
2. การมอบฉันทะ
 ผู้ถื อ หุ้นสามารถระบุชื อ ให้ เข้ า ประชุม แทนได้ 3 ราย เพื อ ความคล่องตัว กรณี ผ้ ูรั บมอบฉัน ทะรายใดติ ด
ภารกิจ ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืนก็สามารถเข้ าประชุมได้ ทังนี
9 9ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ าประชุมได้
เพียงรายเดียวไม่สามารถจะเข้ าร่ วมประชุมแทนพร้ อมกันทัง9 3 ราย หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทท่านใด
ท่านหนึง เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 9
1. นายกวี วสุวตั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายปริ ญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทีถืออยู่ทงหมด
ั9
ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

3. เอกสารหรื อหลักฐานทีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนํามาแสดงและส่ งมอบก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
 ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
- บัต รประจํ าตัวประชาชน หรื อ บัต รประจํ าตัวข้ าราชการ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ นชาว
ต่างประเทศ)
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2. กรณีท มี ีการมอบฉันทะ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้รั บมอบฉันทะต้ อ งแสดงบัต รประจํ าตัวประชาชนหรื อ บัต รประจํ าตัวข้ าราชการหรื อหนัง สื อ
เดินทางฉบับจริ ง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน


ผู้ถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ ูมีอาํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีรับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน ทีรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบคุ คล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
2. กรณีท มี ีการมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรั บรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน ทีรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คล พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่ างประเทศ
สําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลทีออกโดยหน่วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติบุคคลนัน9
ตังอยู
9 ่
สํ าหรั บ นิ ติ บุค คลต่างประเทศเอกสารที มิ ไ ด้ มี ต้ น ฉบับ ภาษาอัง กฤษจะต้ อ งทํ าการแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ แนบมาพร้ อมกันด้ วยและให้ ผ้ แู ปลลงนามรับรองความถูกต้ องของคําแปล


กรณีท ีผ้ ูถือหุ้นปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง3 ให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- หนัง สื อ มอบอํ านาจจากผู้ถื อ หุ้น ให้ คัส โตเดี ย น (Custodian) เป็ นผู้ดํ าเนิ น การลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
- ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน

- 43 -

