
 

 

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
   

ส ำหรับท่ำนผู้ ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้ง
ควำมประสงค์ที่จะเข้ำประชุมให้บริษัททรำบเป็นกำรลว่งหน้ำตำมสิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 10 และสง่ให้บริษัททำง E-mail 
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือโทรสำร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจดัส่งให้พร้อม
หนงัสอืนดัประชมุ (ไมต้่องติดแสตมป์) มำยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 
ถนนปนูซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ภำยในวนัจนัทร์ที่ 29 มีนำคม 2564  

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตและกำรหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกบักำรจดั
ประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ที่ทยอยประกำศออกมำเป็นระยะ จึงยงัไม่สำมำรถแจ้งจ ำนวน
ผู้ เข้ำร่วมประชุมและจ ำนวนสถำนที่ประชุมได้ชัดเจนในเวลำนี ้ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีที่มีควำมชดัเจนจำกส่วน
รำชกำรที่เก่ียวข้อง ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดติดตำมมำตรกำรตำ่ง ๆ ได้ทำง website ของบริษัท   

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 (ครัง้ที่ 28) ก่อนเร่ิมกำรประชมุในวันอังคารที่ 
30 มีนาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป    

บริษัทจะใช้วิธีกำรลงทะเบียนด้วยระบบบำร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ผู้ เข้ำประชุม
โปรดน ำหนงัสือนดัประชุม หนงัสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บำร์โค้ดไว้มำด้วย  และ
โปรดแสดงเอกสำรตำมที่ระบไุว้ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้ำประชมุ 
 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง 

และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเองลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอำยไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) 
ที่มำประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อควำม

ถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง  
(4) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน

และลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอำยไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำ

กำรแทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีเ้อกสำรตำมข้อนี ้ต้องมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่บคุคล
ทีล่งลำยมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

(4) ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดงักลำ่วได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(5) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 5 
(1) แบบลงทะเบียน  
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉนัทะให้

กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริษัทระบุไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ ให้ใช้เอกสำร ตำมข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4) 
(4) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลให้ใช้เอกสำร ตำมข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(3) เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตำมข้อ 1.2 หรือ 2.2 
(4) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลำยมอืช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงลำยมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสำรท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล  
หมายเหตุ: 
1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรตำมที่ก ำหนด เพื่อให้ส ำนกังำน

เลขำนกุำรบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 
2. ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดูแลหุ้ น
ตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว 
ทัง้นีบ้ริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้ำประชมุ 

4. กรณีนิติบุคคล หำกผู้ ลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำม
หนงัสือรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้ำประชมุจะต้องแสดงหลกัฐำนหนงัสือมอบอ ำนำจทกุทอดตลอดสำยที่ระบใุห้บคุคลที่มำ
ประชมุมีสทิธิเข้ำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนำมของนิติบคุคล 

 


