[เอกสารแนบ 5]

วิธีปฏิบัติ เอกสารหลักฐานแสดงตน และการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่ างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ / ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีมอบฉันทะ
- ผู้ถื อหุ้นที่ม อบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้า ร่ว ม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้ ม อบฉั น ทะอาจแสดงความประสงค์ ที่ จ ะออกเสี ย งลงคะแนนแยกได้ ใ นแต่ ล ะวาระของการประชุ ม ว่ า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่ อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
ก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สาคัญ
ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการของ
ผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้
แทนหนังสือเดินทาง
● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิช ย์ หรือหน่วยงานที่มีอานาจรับรองที่ได้ออก
ให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือ ชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบั ตร
ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลดังกล่าว
- นิติ บุค คลสัญ ชาติต่ างด้า ว : ผู้มี อานาจลงนามของนิติ บุคคลจะต้องลงลายมื อชื่อพร้อมประทับตราบริษั ท
ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอานาจที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ ทาการแทนบุค คลดั งกล่ าว หรือบุ ค คลซึ่ งสามารถให้ ก ารรับ รองที่ สมบู รณ์ ตามแบบของกฎหมายแห่ ง
ประเทศนั้นทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
● กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มื อซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัว
แม่มือซ้ายของ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ
ต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของ
พยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
● ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
- ดร.ถกล นันธิราภากร

ที่อยู่ : เลขที่ 27 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- นายวราวุธ วราภรณ์

ที่อยู่ : เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปัจ 15 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
● ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์ ให้ กรรมการอิสระของบริษั ท เป็ น ผู้ รับ มอบฉั น ทะ โปรดส่ งหนั งสื อ มอบฉัน ทะที่ แ สดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข ตามเอกสารแนบ 9) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะใส่ซองบริการธุรกิจ
ตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังฝ่ ายสานักกรรมการและธุรการองค์กร ตามที่
อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
● ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวข้าราชการ / หนังสือ
เดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. กรณี ผู้ ถือ หุ้ น ถึ งแก่ ก รรม : ให้ ผู้จั ด การมรดกเข้า ร่ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองหรือ มอบฉั น ทะให้ ผู้อื่ น เข้ า ร่ว มประชุ ม แทน
โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรอง
โดยผู้มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ผู้ถือหุ้น
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน
ผู้รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือที่มีบาร์โค้ด
และบัตรประจาตัวประชาชน

แสดงหนังสือที่มีบาร์โค้ด
และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน
เข้าห้องประชุม
ประธานกรรมการ เปิดประชุม เวลา 14.00 น.
และเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ
โปรดยกมือ เพื่อส่งบัตรลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่
สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน
(สาหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องออกเสียงอีก)

ประธานกรรมการ กล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

