สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5

วิธีการลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนเวลาประชุม ได้ต้ งั แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
2. การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือ
หุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตาม
แบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีดลบข้อความที่สาํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้
ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้
 หนังสื อ มอบฉัน ทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะและปิ ดอากร
แสตมป์ เรี ยบร้อยแล้ว
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดิ นทาง (ในกรณี ผูม้ อบ
ฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณี ผู้ ม อบฉั น ทะเป็ นนิ ติ บุ ค คล ผูม้ อบฉั น ทะจะต้อ งจัด ส่ งเอกสารและผูร้ ั บ มอบฉั น ทะต้อ งแสดงเอกสาร
ดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งลงนามโดยผูม้ ี อาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติ
บุ คคลตามหนังสื อรั บรองนิ ติบุ คคล พร้ อมประทับตราสําคัญ ของนิ ติบุ คคล (ถ้ามี ) และปิ ดอากรแสตมป์
เรี ยบร้อยแล้ว
 สําเนาบัตรประจําตัว (ตามที่ กาํ หนดในข้อ 2) ของผูม้ ี อาํ นาจลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ พร้ อมรั บรอง
สําเนาถูกต้อง
 กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ งออก
ไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 กรณี ผมู ้ อบอํานาจเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่ มี อาํ นาจของประเทศที่ นิติบุ คคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรั บรองการเป็ นนิ ติบุ คคล
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ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่ วยราชการที่ มีอาํ นาจ ซึ่ งออกไม่
เกิน 1 ปี
 สํ าหรั บ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ เอกสารใดที่ มิ ไ ด้มี ต ้น ฉบับ เป็ นภาษาอัง กฤษ จะต้อ งจัด ทําคําแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้อง
ของคําแปล
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(3) กรณี ผ้ ู ม อบฉั น ทะเป็ นคัสโตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยที่ รั บฝากและดู แลหุ้ น ของบริ ษั ท ให้ แก่ ผู้ ลงทุ น
ต่ างประเทศ ที่เป็ นผู้ถือหุ้ นที่ปรากฎชื่ อในทะเบีย น ได้ แต่ งตั้งผู้รับมอบฉั นทะเข้ าประชุ มตามหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค. ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสารและผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
 หนั ง สื อยื น ยัน ว่ า ผู ้ล งนามในหนั ง สื อมอบฉั น ทะแทนได้รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ เป็ นคัส โตเดี ย น
(Custodian)
 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีตน
้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกัน
ด้วย และให้บุ คคลที่ อา้ งอิ งเอกสารดังกล่าว หรื อ บุ ค คลผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนบุ ค คลดังกล่าวลงนาม
รับรองความถูกต้องของคําแปลด้วย
 ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิ นทางฉบับ
จริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
4. การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
4.1 การออกเสี ยงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
บริ ษ ทั จะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ั บมอบฉันทะเมื่ อลงทะเบี ยนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม โดยในบัตร
ลงคะแนนนั้น บริ ษทั จะพิมพ์จาํ นวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสี ยงแยกรายวาระในบัตร
ลงคะแนน
4.2 วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ
1) กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระ โดยจะ
สอบถามที่ประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หากมีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยงในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะ
รับบัตรลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เพื่อนํามาใช้ในการนับคะแนนเสี ยงต่อไป
2) กรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผูถ้ ือหุ ้นได้ออก
เสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะที่ผเู ้ ข้าประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ในตอนลงทะเบียนเป็ น
คะแนนเสี ยงที่ใช้นบั เป็ นมติที่ประชุม
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