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การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1.

การลงทะเบียน

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ยนและยื่น เอกสารหรือหลั กฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุม กอนเวลาประชุ ม
ไดตั้งแตเวลา 09.00 น. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟตแวรปารค เลขที่ 99/20 หมู 4 ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 12
2.

หลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม
1) บุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนมาดวยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ และยังไมหมดอายุ
 หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
1.2 กรณีมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม
โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)
ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) นิติบุคคล
 หนังสื อมอบฉั น ทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ ง) ตามแบบที่บ ริษั ท ฯ จัด สงให พร อมหนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม โดย

กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนนับจากวันที่ในหนังสือรับรอง และรับรองสําเนา
ถูก ตองโดยกรรมการผูมี อํานาจลงนามผูกพัน บริษัท และประทั บ ตรา (ถ ามี ) พรอมทั้ งแนบสํ าเนาบั ตรประจําตัวประชาชน
หรือ บัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูลงนาม
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ
ผูรับมอบฉันทะ
3) ผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแบบที่บริษัทฯ จัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และ

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
 แสดงหลักฐานเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มีตนฉบับเปนภาษาตางประเทศ 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 ตามที่กําหนดไวในประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 เปนดังนี้
แบบ ก. เปนแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน (ใชไดสําหรับผูถือหุนทุกกรณี)
แบบ ข. เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใชไดสําหรับผูถือหุนทุกกรณี)
แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท
2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึ่ ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 9) โดยให ระบุชื่ อ พรอมรายละเอียดของบุค คลที่ผูถือหุ น
ประสงคจะมอบฉันทะ และจัดสงมาที่
สวนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/10 หมูที่ 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 26
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทั้งนี้ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และผูถือหุน
จะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปนCustodian
ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
1. การนั บ คะแนน จะนั บ คะแนนเสี ยงเฉพาะผูถื อหุ น ที่ ล งคะแนนเสี ยง ไม เห็ น ด วย และงดออกเสี ยงในแตล ะวาระเท านั้ น โดยจะ
นําคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนที่
เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู ถื อ หุ น ไม เห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย งในวาระใด ขอให ล งคะแนนเสี ย งในใบลงคะแนน แล ว ยกมื อ เพื่ อ ให เจ าหน าที่ รั บ
ไปนับคะแนน
มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
1. กรณี ป กติ ใ ห ถื อ คะแนนเสี ยงข างมากของผูถื อหุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน ถ ามี ค ะแนนเสี ยงเท ากั น ให ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเปนไปตามที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผถู ือหุนทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด

50

