สิ่ งที่ แนบมา 5

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสี ยงลงคะแนน
1.

กรณีเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง
- ผูถ้ ื อหุ น้ เป็ นบุ คคลธรรมดา สัญชาติ ไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ
- ผูถ้ ื อหุ น้ เป็ นบุ คคลธรรมดา สัญชาติ ต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจาตัวคนต่ างด้าว หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ เอกสารที่ ใช้แทน
หนังสื อเดิ นทาง

2.

กรณีม อบฉั นทะ
- ผูถ้ ื อหุ น้ ที่ มอบฉันทะ ให้ระบุ ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะให้เข้าประชุ มแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่ องตัวกรณี ผ รู ้ ั บ มอบฉัน ทะรายใดติ ด
ภารกิจไม่ สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ ผูร้ ั บมอบฉันทะรายอื่ นก็สามารถเข้าร่ วมประชุ มแทนได้ ทั้งนี้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ เ ข้า
ประชุ มได้เพียงรายเดี ยว ไม่ สามารถจะเข้าประชุ มแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสี ยงลงคะแนนแยกได้ในแต่ ละวาระของการประชุ มว่ า เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง โดยกาหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะไว้ต่อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุ ม โดยกรอกข้อมูลและลง
ลายมื อชื่ อให้ครบถ้วน หรื อ หากมี การแก้ไข หรื อขี ดลบข้อความสาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง

เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉั นทะ


กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
บุ คคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ ของผูม้ อบฉันทะ พร้อม ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู ้
มอบฉันทะ
บุ คคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว
: ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ หนังสื อเดิ นทาง หรื อ เอกสารที่ ใช้แทนหนังสื อเดิ นทาง



กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคล
นิ ติบุคคลสัญชาติ ไทย

-



: สาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ หน่ วยงานที่ มีอานาจที่ ได้ออกให้ไม่ เกิน 1 ปี ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยบุ คคล
ผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อของนิ ติบุคคลนั้นๆ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ ของกรรมการผูม้ ี อานาจ
ลงนามแทนนิ ติบุคคล ซึ่ งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่ าว
นิ ติบุคคลสัญชาติ ต่างด้าว
: สาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล (หากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้ นในต่ างประเทศ ควรมี การรับรองลายมือชื่ อโดยโนตารี พบั ลิ ค)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่ างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ

ทั้งนี้ ผรู ้ ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ ม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวข้าราชการ / หนังสื อเดิ นทาง (กรณี
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบี ยน
ผูถ้ ื อหุ น้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบี ยนและยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ป ระชุ ม ได้ต้ งั แต่ เ วลา ประมาณ 30 นาที
ก่อนถึ งเวลานัดประชุ ม

