[สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6]

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนังสือเดินทาง
หรื อ เอกสารที่ใช้ แทนหนังสือเดินทางบริ เวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ ไขชื่อ/ชื่อสกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้ าร่ วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยกาหนดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะออกเสียง
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 อหน่วยงานที่มีอานาจรับรอง ที่ได้
ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่อของนิติบคุ คลนันๆ
้ ภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึ่ง
รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการดังกล่าว
นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้ าว : ผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลจะต้ องลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราบริ ษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้ วยตนเองต่อหน้ าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) หรื อหน่วยงานซึ่งมีอานาจที่
คล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ วให้ นาหนังสือมอบ
ฉัน ทะฉบับ นัน้ ให้ เจ้ าหน้ า ที่ ผ้ ูมี อ านาจของสถานทูต ไทย หรื อ สถานกงสุล ไทย หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ผ้ ูไ ด้ รั บ

มอบหมายให้ ท าการแทนบุค คลดัง กล่า ว หรื อ บุคคลซึ่ง สามารถให้ ก ารรั บรองที่ สมบูร ณ์ ต ามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนันท
้ าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) อีกชันหนึ
้ ง่
● กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้ พิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มือซ้ ายและเขียนข้ อความกากับไว้ ว่า “ลายพิมพ์หวั
แม่มือซ้ ายของ...............” และต้ องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ ้วมืออันแท้ จริ งของผู้นนั ้ และต้ องพิมพ์ลายนิ ้วมือต่อ
หน้ าพยาน ซึ่งพยานต้ องลงลายมือชื่อรับรอง และต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของ
พยานพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแนบไปพร้ อมกันด้ วย
● ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ถ้ าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
- นายวราวุธ วราภรณ์
ที่อยู่ เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปั จ 15 หมูท่ ี่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
- ดร.นารี บุญธีรวร
ที่อยู่ เลขที่ 246/5 หมูบ่ ้ านชวนชื่นพาร์ ควิลล์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา กทม. 10170
● ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉั นทะที่ได้ จัดทาขึ ้น และลงนาม
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ที่กล่าวข้ างต้ น ไปยังสานัก กรรมการของบริ ษัท พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยส่งถึง บริ ษัท
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 วัน
● ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุม จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้ าราชการ/หนังสือ
เดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นถึงแก่ กรรม : ให้ ผ้ จู ัดการมรดกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนโดย
จะต้ องมีเอกสารคาสัง่ ศาลแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั การมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้ วย
4. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยาว์ : ให้ บิดา-มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ า
ร่วมประชุมแทน 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 ซึ่งลงนามรับรอง
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 วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 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
สาหรั บวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
(สาหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผ้ มู อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ ว ไม่ต้องออกเสียงอีก)

ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

