[สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2]

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
หรื อ เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางบริ เวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ ไขชื่อ/ชื่อสกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผู้ถื อหุ้นที่ม อบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้รับมอบฉั นทะ โดยเข้ า ร่ ว ม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้
- ผู้ม อบฉัน ทะอาจแสดงความประสงค์ ที่ จ ะออกเสีย งลงคะแนนแยกได้ ใ นแต่ล ะวาระของการประชุ ม ว่า
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ผ้ รู ับมอบฉั นทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ต่อประธานที่ประชุม และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อขีดลบข้ อความที่สาคัญ
ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
● กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการของ
ผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
● กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง หรื อ เอกสารที่
ใช้ แทนหนังสือเดินทาง
● กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล :
- นิติบคุ คลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิช ย์ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ ออก
ให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่ อของนิติบุคคลนัน้ ๆ ภาพถ่ายบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรอง
ความถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติ บุค คลสัญ ชาติต่างด้ า ว : ผู้มี อานาจลงนามของนิติ บุคคลจะต้ องลงลายมื อชื่อพร้ อมประทับตราบริ ษั ท
ใน หนังสือมอบฉันทะด้ วยตนเองต่อหน้ าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) หรื อหน่วยงานซึ่งมีอานาจที่
คล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ วให้ นาหนัง สือมอบ
ฉันทะฉบับนันให้
้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทย หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมาย

ให้ ทาการแทนบุค คลดังกล่าว หรื อบุค คลซึ่งสามารถให้ ก ารรั บ รองที่ สมบูรณ์ ตามแบบของกฎหมายแห่ง
ประเทศนันท
้ าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) อีกชันหนึ
้ ง่
● กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้ พิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มื อซ้ ายและเขียนข้ อความกากับไว้ ว่า “ลายพิมพ์หวั
แม่มือซ้ ายของ...............” และต้ องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ ้วมืออันแท้ จริ งของผู้นนั ้ และต้ องพิมพ์ลายนิ ้วมือ
ต่อหน้ าพยาน ซึง่ พยานต้ องลงลายมือชื่อรับรอง และต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของ
พยานพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแนบไปพร้ อมกันด้ วย
● ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
- ดร.ถกล นันธิราภากร

ที่อยู่ เลขที่ 2186/380 ถนนรามคาแหง (สุขมุ วิท 71) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- นายวราวุธ วราภรณ์

ที่อยู่ เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปัจ 15 หมูท่ ี่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
● ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษั ทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉั นทะที่ได้ จัดทาขึ ้น และลงนาม
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ที่ กล่าวข้ างต้ น ไปยังสานัก กรรมการของบริ ษั ท พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยส่งถึง บริ ษั ท
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 วัน
● ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุม จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้ าราชการ/หนังสือ
เดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณี ผ้ ู ถือ หุ้ น ถึ งแก่ ก รรม : ให้ ผ้ ูจัด การมรดกเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองหรื อ มอบฉัน ทะให้ ผ้ ูอื่ น เข้ า ร่ ว มประชุม แทน
โดยจะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั การมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
4. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้ บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น
เข้ าร่วมประชุมแทน โดยจะต้ องนาสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
5. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ไร้ ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ ความสามารถ : ให้ ผ้ อู นุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน โดยจะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้อนุบาลหรื อผู้พิทกั ษ์ ซึง่ ลงนามรับรอง
โดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้ วย
การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท จะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)

มาด้ วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน
มาด้ วยตนเอง

โต๊ ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือที่มีบาร์ โค้ ด
และบัตรประจาตัวประชาชน

แสดงหนังสือที่มีบาร์ โค้ ด
และเอกสารประกอบ
การมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

เข้ าห้ องประชุม

ประธานกรรมการ เปิ ดประชุม เวลา 14.00 น.
และเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
โปรดยกมือ เพื่อส่งบัตรลงคะแนน ให้ เจ้ าหน้ าที่
(สาหรับผู้รับมอบฉันทะ ทีผ่ ้ มู อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ ว ไม่ต้องออกเสียงอีก)

ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

