สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 10

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิ ทธิเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
1.

การลงทะเบียน

ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะสามารถลงทะเบี ยนและยืนเอกสารหรื อหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานที ประชุ ม ก่ อนเวลาประชุ ม
ได้ตงแต่
ั เวลา 08.00 น. ในวันที 29 เมษายน 2559 ณ ห้องแมจิก 3 ชัน 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดี รังสิ ต หลักสี
ดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 ตามแผนทีแสดงสถานทีจัดประชุมทีแนบมาพร้อมหนังสื อฉบับนี ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 12
2.

หลักฐานแสดงสิ ทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1) บุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
 หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 กรณี มอบฉันทะ
 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ ง) ตามแบบทีบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม
โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2) นิติบุคคล
 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ ง) ตามแบบที บริ ษทั ฯ จัดส่ งให้ พร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดย

กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 สําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล ซึ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั และประทับตรา (ถ้ามี )
พร้ อมทังแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ (สําเนาหนังสื อเดิ นทางกรณี ผลู ้ งนามเป็ นชาวต่างชาติ) ของ
กรรมการผูล้ งนาม
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
 ให้เตรี ยมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะ

แบบใดแบบหนึ งได้จากทัง 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข และแบบ ค)
 หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
ทังนี เอกสารทีมีตน้ ฉบับเป็ นภาษาต่างประเทศ ทีมิใช่ ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพร้ อมด้วย และให้ผถู ้ ื อหุ ้น หรื อ
ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนันรับรองความถูกต้องของคําแปล
เอกสาร หรื อหลักฐานทีผูถ้ ือหุ ้นต้องนํามาแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง
บริ ษทั มิได้กาํ หนดเอกสารหรื อหลักฐานทีเป็ นลักษณะกีดกัน หรื อสร้างภาระให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเกินสมควร
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การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิ ทธิเข้ าร่ วมประชุ ม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
3.

วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผถู ้ ื อหุ ้นเลื อกใช้ ตามทีกําหนดไว้ในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื องกําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็ นดังนี
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

เป็ นแบบทัวไปซึ งเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้สาํ หรับผูถ้ ือหุ ้นทุกกรณี )
เป็ นแบบทีกําหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สาํ หรับผูถ้ ือหุ ้นทุกกรณี )
เป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุ ้น

ผูถ้ ือหุ ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนิ นการดังนี
1.
2.

เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ งเพียงแบบเดียวเท่านัน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ งเพียงรายเดี ยวตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อเลื อกมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของ
บริ ษทั คนใดคนหนึ ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 9) โดยให้ระบุชือ พร้ อมรายละเอียดของบุคคลที
ผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทังนี ผูถ้ ื อหุ ้ นไม่ สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้ นโดยมอบฉันทะให้ ผูร้ ั บมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ และ
ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถื ออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น
Custodian ทีผูถ้ ือหุ ้นซึ งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
4.

การออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุ มผู้ถือหุ้น
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ
ประธานทีประชุมจะชีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี
1.

2.

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ื อหุ ้นที ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงในแต่ละวาระเท่านัน โดยจะ
นําคะแนนเสี ยง ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วมประชุ ม และถื อว่าคะแนนเสี ยง
ส่วนทีเหลือเป็ นคะแนนเสี ยงทีลงมติเห็นด้วยตามทีเสนอในวาระนันๆ
หากผูถ้ ื อหุ ้ นไม่เห็ น ด้วย หรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ล งคะแนนเสี ยงในใบลงคะแนน แล้วยกมื อเพือให้เ จ้าหน้าที รั บ
ไปนับคะแนน
มติของทีประชุ มผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี

1.
2.

กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานใน
ทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
กรณี อืนๆ ซึ งกฎหมาย หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของทีประชุ มจะเป็ นไปตามทีกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนด โดยประธานในทีประชุ มจะแจ้งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึ งเป็ นเสี ยงชีขาด
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