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วิธีการลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้นและการมอบฉั นทะ
1. การลงทะเบียน
- ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตง้ ั แต่เ วลา 13.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2555
2. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ( กรณีผู ้
ถือหุ ้นเป็ นชาวต่างประเทศ ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีทมี่ ีการแก้ไขชือ่ -สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผู ้ถือหุ ้นทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
- กรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ก ับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้ :1) นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู ้รับมอบฉันทะ หรือ
2) นายสุชาย วัฒนตฤณากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู ้รับมอบฉันทะ หรือ
3) นายวิช ัย หิ รญั วงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษทั ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชือ่ ให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความทีส่ าคัญ ผู ้มอบฉันทะ
ต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารที่ต้อ งใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผู ้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู ้มอบฉันทะและปิ ดอากร
แสตมป์ เรียบร้อยแล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้มอบ
ฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู ้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู ้มอบฉันทะ
 ผู ้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล ผู ้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู ้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่ ่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู ้มีอานาจลงนามผูกพัน
นิ ตบิ คุ คลตามหนังสือรับรองนิ ตบิ คุ คล พร้อมประทับตราสาคัญของนิ ตบิ คุ คล (ถ้ามี) และปิ ดอากร
แสตมป์ เรียบร้อยแล้ว
 สาเนาบัตรประจาตัว (ตามทีก่ าหนดในข้อ 2) ของผู ้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
1/2

 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นนิ ตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองนิ ตบิ คุ คล ซึ่ง
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู ้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ตบิ คุ คลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิ ตบิ คุ คล (ถ้ามี)
 กรณีผู ้มอบอานาจเป็ นนิ ตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิ ติ
บุคคล ซึ่งออกโดยหน่ วยราชการทีม่ ีอานาจของประเทศทีน่ ิ ตบิ คุ คลนั้นตัง้ อยู่ หนังสือรับรองการเป็ นนิ ติ
บุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพบั ลิ ค (Notary Public) หรือหน่ วยราชการทีม่ ีอานาจไม่
เกิน 3 เดือน
 สาหรับนิ ตบิ คุ คลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ ิได้มีต ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู ้มีอานาจลงนามผูกพันนิ ตบิ คุ คลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล
 ผู ้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยทีร่ ั บฝากและดูแลหุ้นของบริ ษทั ให้ แก่ผ้ ลู งทุน
ต่ างประเทศ ที่เป็ นผู้ถื อ หุ้นทีป่ รากฎชื่ อ ในทะเบียน ได้ แต่ งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุ มตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค.
ผู ้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู ้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดัง ต่อไปนี้
 หนังสือมอบอานาจจากผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เ ป็ นคัสโตเดียน (Custodian)
เป็ นผู ้ดาเนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจเป็ นคัสโตเดียน (Custodian)
 เอกสารใดข้างต้นทีม่ ิได้มีต ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อม
กันด้วย และให้บคุ คลทีอ่ า้ งอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู ้มีอานาจกระทาการแทนบุคคลดังกล่าวลง
นามรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
 ผู ้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4. การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.1 การออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึ่ งหุ ้นเป็ นหนึ่งเสียง บริษทั จะมอบบัตร
ลงคะแนนให้แก่ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู เ้ ข้า ร่ วมประชุม โดยในบัตรลงคะแนนนั้ น
บริษทั จะพิมพ์จานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดทีผ่ ู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตร
ลงคะแนน
4.2 วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
1) กรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯจะเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผู ้ถือหุ ้นท่านใดไม่เ ห็ นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู ้ถือหุ ้นท่านใดยกมื อไม่ เ ห็ น
ด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้ า หน้ า ที่ข อง
บริษทั จะรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู ้ถือหุ ้นเพื่อนามาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
2) กรณีทผี่ ู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผูถ้ ื อหุ ้ น ได้ออก
เสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะทีผ่ ู ้เข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ในตอนลงทะเบียนเป็ น
คะแนนเสียงทีใ่ ช้นับเป็ นมติทปี่ ระชุม
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