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วิธีการลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุม
ก่อนเวลาประชุม ได้ต้ งั แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558
2. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิ นทางฉบับจริ ง (กรณี
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
แบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้ :1) นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อ
2) นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อ
3) นายปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
- เพื่อความสะดวกโปรดส่ งหนัง สื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อ หลักฐานมายัง บริ ษทั ก่ อนวัน ประชุ ม ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะ
ต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง ) ซึ่ งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะและปิ ดอากร
แสตมป์ เรี ยบร้อยแล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดิ นทาง (ในกรณี ผูม้ อบ
ฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉั นทะเป็ นนิติบุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารและผูร้ ั บมอบฉันทะต้องแสดงเอกสาร
ดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) และปิ ดอากรแสตมป์
เรี ยบร้อยแล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัว (ตามที่ กาหนดในข้อ 2) ของผูม้ ี อานาจลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ พร้ อมรั บรอง
สาเนาถูกต้อง
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 กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคลซึ่ ง
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 กรณี ผมู ้ อบอานาจเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่ มีอานาจของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่ วยราชการที่ มีอานาจไม่เกิ น 3
เดือน
 ส าหรั บ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้มี ต ้น ฉบับ เป็ นภาษาอัง กฤษ จะต้อ งจัด ท าค าแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของคาแปล
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(3) กรณีผู้มอบฉั นทะเป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริ ษัทให้ แก่ ผู้ลงทุน
ต่ างประเทศ ทีเ่ ป็ นผู้ถือหุ้นทีป่ รากฎชื่อในทะเบียน ได้ แต่ งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุ มตามหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค.
ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน
้ ซึ่งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) เป็ น
ผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
 หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นคัสโตเดียน (Custodian)
 เอกสารใดข้างต้นที่ มิได้มีตน
้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน
ด้วย และให้บุคคลที่ อา้ งอิ งเอกสารดังกล่าว หรื อบุ คคลผูม้ ี อานาจกระทาการแทนบุ คคลดังกล่าวลงนาม
รับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับ
จริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
4.1 การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
บริ ษทั จะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบี ยนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดยในบัตร
ลงคะแนนนั้น บริ ษทั จะพิมพ์จานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ ออกเสี ยงแยกราย
วาระในบัตรลงคะแนน
4.2 วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
1) กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หากมีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยงในวาระนั้นจะใช้วธิ ีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะ
รับบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนามาใช้ในการนับคะแนนเสี ยงต่อไป
2) กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผถู ้ ือหุ ้นได้ออก
เสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะที่ผเู ้ ข้าประชุมได้ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตอนลงทะเบียนเป็ น
คะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
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