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เงือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญ ประจําปี 2560
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึงจะเป็ นการสร้ างความ
เชือมันให้ เกิดขึ 9นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย และเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส
ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐาน
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสือเดินทางฉบับจริ ง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
ชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน ในกรณีทีมีการแก้ ไขชือ-สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าวด้ วย
การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะต้ องมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค (ทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังคั
9 สโตเดี 9ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ) ทีแนบมาพร้ อมนี 9 หรื อสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ ทีเว็บไซต์บริ ษัทฯ
www.prinsiri.com ทังนี
9 9 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ ตอ่ ประธานทีประชุมและ/หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากประธาน
ทีประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชือให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อ ขีดลบข้ อความทีสําคัญ ผู้มอบฉันทะ
ต้ องลงนามกํากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมือเริ มเปิ ดลงทะเบียนเพือให้ ผ้ ูตรวจ
สอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนัน9
เอกสารทีต้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี 9
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง(กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
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• ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการฉบับจริง หรื อ หนังสือเดินทางฉบับจริง
(ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน
(2) กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี 9
• หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึงออกให้ โดยกระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องไม่เกิน 60 วัน พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
• กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ สง่ สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึงออกให้ โดยกระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานทีเกียวข้ องไม่เกิน 60 วัน ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน9 พร้ อม
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
• กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
ให้ สง่ สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลซึงออกให้ โดย
หน่วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติบคุ คลนันตั
9 งอยู
9 ่ หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรอง
จากโนตารี พบั บลิค หรื อหน่วยราชการทีมีอาํ นาจ ไม่เกิน 1 ปี
• สําหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนันลงนามรั
9
บรองความถูกต้ องของคําแปล
• ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการฉบับจริงหรื อหนังสือเดินทางตัวจริ ง
(ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน

ผู้ถอื หุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสารหรือหลักฐาน
เพือตรวจสอบ ณ สถานทีประชุมก่ อนเวลาประชุมได้
ตัง6 แต่ เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ ที 28 เมษายน 2560

