สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 13

เอกสารที่ต้องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
สำหรับท่ำนผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทขอควำมร่ วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ ง
ควำมประสงค์ที่จะเข้ ำประชุมให้ บริ ษัททรำบเป็ นกำรล่วงหน้ ำ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 10 และส่งให้ บริ ษัททำง E-mail
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรื อโทรสำร 02-586-3007 หรื อใส่ซองตอบรับซึ่งบริ ษัทจัดส่งให้ พร้ อม
หนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) มำยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ภำยในวันจันทร์ ที่ 29 มีนำคม 2564
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตและกำรหำรื อกับเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัด
ประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื ้อ COVID-19 ที่ทยอยประกำศออกมำเป็ นระยะ จึงยังไม่สำมำรถแจ้ งจำนวน
ผู้เข้ ำร่ วมประชุมและจำนวนสถำนที่ประชุมได้ ชัดเจนในเวลำนี ้ ซึ่งบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีที่มีควำมชัดเจนจำกส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้ อง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นโปรดติดตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ได้ ทำง website ของบริ ษัท
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนกำรเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ก่อนเริ่ มกำรประชุมในวันอังคารที่
30 มีนาคม 2564 ตัง้ แต่ เวลา 07.00 น. เป็ นต้ นไป
บริ ษัทจะใช้ วิธีกำรลงทะเบียนด้ วยระบบบำร์ โค้ ด (Barcode) ดังนันเพื
้ ่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ผู้เข้ ำประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้ พิมพ์บำร์ โค้ ดไว้ มำด้ วย และ
โปรดแสดงเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ดงั นี ้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม

1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง
และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ)
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำด้ วยตนเองลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำด้ วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ)
ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อควำม
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
(4) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจกระทำ
กำรแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้เอกสำรตำมข้ อนี ้ ต้ องมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำบุคคล
ทีล่ งลำยมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดังกล่ำวได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(5) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 5
(1) แบบลงทะเบียน
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกำเครื่ องหมำยหน้ ำชื่อกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริ ษัทระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ ให้ ใช้ เอกสำร ตำมข้ อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
(4) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลให้ ใช้ เอกสำร ตำมข้ อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

3. กรณีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) เอกสำรเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ตำมข้ อ 1.2 หรื อ 2.2
(4) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
(5) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษ จะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้มี
อำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
หมายเหตุ:
1. กรณีมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสำรตำมที่กำหนด เพื่อให้ สำนักงำน
เลขำนุกำรบริ ษัทได้ รับภายในวันจันทร์ ท่ ี 29 มีนาคม 2564
2. ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้ อยกว่ำ
จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. โปรดปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม
4. กรณี นิติบุคคล หำกผู้ลงนำมในหนังสือมอบอำนำจ หรื อหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำม
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ผู้เข้ ำประชุมจะต้ องแสดงหลักฐำนหนังสือมอบอำนำจทุกทอดตลอดสำยที่ระบุให้ บคุ คลที่มำ
ประชุมมีสทิ ธิเข้ ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนำมของนิติบคุ คล

