[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ/ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สาคัญ
ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการของ
ผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่
ใช้แทนหนังสือเดินทาง
● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรอง ที่ได้
ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอานาจที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบ
ฉั น ทะฉบั บ นั้ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้มี อ านาจของสถานฑู ต ไทย หรื อ สถานกงสุ ลไทย หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ได้ รั บ

มอบหมายให้ท าการแทนบุค คลดั ง กล่ า ว หรือ บุ คคลซึ่ ง สามารถให้ ก ารรั บรองที่ สมบู ร ณ์ต ามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
● กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัว
แม่มือซ้ายของ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือต่อ
หน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของ
พยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
● ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท ณ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- นายวราวุธ วราภรณ์
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปัจ 15 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม
ที่อยู่ เลขที่ 24 ซอยประภาศิริ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
● ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทาขึ้น และลงนาม
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสานัก อานวยการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึง บริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
● ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ/หนังสือ
เดินทาง(สาหรับชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดย
จะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่ งลงนามรับรอง
โดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่บริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ผู้ถือหุ้น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือมอบฉันทะที่มี
บาร์โค้ด และบัตรประจาตัว

แสดงหนังสือมอบฉันทะที่มี
บาร์โค้ด และเอกสารการมอบ
ฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม เวลา 14.00 น.
และเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ
โปรดยกมือ เพื่อส่งบัตรลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่
สำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำร จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
(สาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ตอ้ งออกเสียงอีก)

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

