สิ งทีส่งมาด้วย 5.

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้น ทีมีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
วิ ธีการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ดีี ซึงจะเป็ นการ
สร้างความเชือมันให้เกิดขึนแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เกี
ี ยวข้องทุกฝา่ ย และเพือให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน
เป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป
ทังนี เนืองจากผูถ้ อื หุน้ บางรายอาจยังไม่คุน้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ทิ นํี ามาใช้ บริษทั ฯ จึงขอสงวนสิทธิทจะผ่
ี อนผันการยืน
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษทั ฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
บริษทั ฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันศุกร์ที 8 กันยายน 2560 ตังแต่เวลา
8.00 น. ณ สถานทีทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 1/2560 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด ดังนัน
เพือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผถู้ ือหุ้น หรือผูร้ บั มอบฉันทะ นําแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึงแสดง
บาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ งทีส่งมาด้วย 6.) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุ้นทีมีสญ
ั ชาติ ไทย
1.1.1 บัตรประจําตัวประชาชนของผูถ้ อื หุน้
1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
1.2 ผูถ้ ือหุ้นชาวต่างชาติ
1.2.1 หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2. นิ ติบคุ คล
2.1 นิ ติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ
ทีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 นิ ติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ
2.2.1 หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล/กองทุนรวม
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ

ทีได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
ในกรณีมอบฉันทะจะต้องมีสาํ เนาเอกสารทีรับรองความถูกต้องของทังผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และหากเป็ น
เอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบั บลิค

3. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในทีประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซึงผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน
การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทมีี การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะ
มีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร
3.2 วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานทีประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ทีละวาระจากทีประชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
(2) หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ชมู อื ขึนเมือประธานฯ สอบถาม
ความเห็น โดยให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง
(เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3.3 มติของทีประชุมผ้ถอื หุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
กรณีอนๆ
ื ซึงมีกฏหมายหรือข้อบังคับบริษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไปตามที
กฎหมายหรือข้อบังคับนันกําหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ในทีประชุมทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีขาด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนัน
และประธานทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนันออกนอกทีประชุมชัวคราวก็ได้ เว้นแต่
จะเป็ นการออกเสียงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการ
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีประชุมจะชีแจงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทประชุ
ี มทราบก่อนเริมวาระการประชุมว่าบริษทั ฯ จะนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนทีผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนน
ให้ทประชุ
ี มทราบทุกวาระก่อนเสร็จสินการประชุม

