สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1.

การลงทะเบียน

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุ มกอนเวลาประชุ ม
ไดตั้งแตเวลา 12.30 น. ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ หองแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 12
2.

หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม
1) บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนมาดวยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ
 หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
1.2 กรณีมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม
โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ และ
ผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) นิติบุคคล
 หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง ) ตามแบบที่บริษั ทฯ จั ดสงใหพรอมหนังสื อเชิญ ประชุ ม โดย

กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถามี)
พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ (สําเนาหนังสือเดินทางกรณีผูลงนามเปนชาวตางชาติ) ของ
กรรมการผูลงนาม
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
3) ผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)
 ใหเตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบใดแบบหนึง่ ไดจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และแบบ ค)
 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ทั้งนี้ เอกสารทีม่ ีตนฉบับเปนภาษาตางประเทศ ที่มิใชภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอมดวย และใหผูถือหุน หรือ
ผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
เอกสาร หรือหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงตนในการเขารวมประชุมเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
บริษัทมิไดกําหนดเอกสารหรือหลักฐานที่เปนลักษณะกีดกัน หรือสรางภาระใหกับผูถือหุนเกินสมควร
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การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
3.

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผูถือหุนเลือกใช ตามที่กําหนดไวในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 เปนดังนี้
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

เปนแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน (ใชไดสําหรับผูถือหุนทุกกรณี)
เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใชไดสําหรับผูถือหุนทุกกรณี)
เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
1.
2.

เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9) โดยใหระบุชื่อ พรอมรายละเอียดของบุคคลที่
ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ

ทั้ง นี้ผูถือหุน ไม สามารถแบง แยกจํ านวนหุ นโดยมอบฉั น ทะให ผูรับมอบฉัน ทะหลายคนเพื่อแบง แยกการลงคะแนนเสี ยงได และ
ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน
Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
1.

2.

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น โดยจะ
นําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียง
สวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
หากผูถือหุนไมเ ห็น ดวย หรืองดออกเสี ยงในวาระใด ขอใหล งคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลวยกมื อเพื่อให เ จาหน าที่ รับ
ไปนับคะแนน
มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

1.
2.

กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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ขั้ น ตอนการเข า ร ว มประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํา ป 2561

ผูถือหุน

มาดวยตนเอง

ผูรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน
มาดวยตนเอง

โตะลงทะเบียน
ผูรับมอบฉันทะ
ตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะกรอกรายละเอียดครบถวน พรอมติดอากร
- สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ ซึง่
รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาหนังสือรับรอง และเอกสารที่เกี่ยงของ ซึง่ รับรองสําเนา
ถูกตอง (สําหรับนิติบุคคล)

แสดงบัตรประจําตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียง- เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวย และงดออกเสียง
โดยยกมือเพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บคะแนน
(ผูรับมอบฉันทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรับบัตรลงคะแนน และไมตองออกเสียงอีก)

ประธานกลาวสรุปผลคะแนน และมติตอที่ประชุม

* เมื่อปดการประชุมแลว ขอความกรุณาทุกทานสงบัตรลงคะแนนทีเ่ หลืออยูคืนกับเจาหนาทีข่ องบริษัทเพื่อใชในการตรวจสอบคะแนน
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