สิ งทีส่งมาด้ว ย 6.

เอกสารหรือ หลัก ฐานแสดงความเป็ น ผู้ถือ หุ้น หรือ ผูแ้ ทนของผู้ถือ หุ้น ทีมีสิ ท ธิ เข้าร่วมประชุม
วิ ธ ีก ารลงทะเบีย น และการออกเสีย งลงคะแนนในการประชุม ผูถ้ ือ หุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง ข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทดีี ซึงจะเป็ น
การสร้างความเชือมันให้เกิด ขึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้องทุก ฝ่ าย และเพือให้การประชุ มผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม เพือให้ผถู้ อื หุน้ ยึดถือปฏิบตั ติ ่อไป
ทังนี เนืองจากผูถ้ อื หุน้ บางรายอาจยังไม่คนุ้ เคยกับข้อพึงปฏิบตั ทิ นํี ามาใช้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทจะผ่
ี อนผันการยืนแสดง
เอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ ละรายตามทีบริษัท ฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม
บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันจันทร์ท ี 24 เมษายน 2560 ตังแต่
เวลา 8.00 น. ณ สถานทีทีกําหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560 และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
และเพื อความสะดวกรวดเร็ว ในการลงทะเบี ย น ขอให้ ผ ้ถู ือ หุ้น หรื อ ผู้ร บั มอบฉั น ทะ นํ า แบบฟอร์ม ลงทะเบี ย น
ซึงแสดงบาร์โค้ด เลขทะเบีย นผูถ้ ือ หุ้น (สิ งทีส่งมาด้วย 7) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี
1. บุค คลธรรมดา
1) ผูถ้ ือ หุ้น ทีมีส ญ
ั ชาติ ไทย
(1) บัตรประจําตัวประชาชนของผูถ้ อื หุน้
(2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2) ผูถ้ ือ หุ้น ชาวต่า งชาติ
(1) หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
(2) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2. นิ ติ บ ุค คล
1) นิ ติ บ ุค คลที จดทะเบีย นในประเทศไทย
(1) หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์
(2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีได้ลง
นามใน หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2) นิ ติ บ ุค คลที จดทะเบีย นในต่างประเทศ
(1) หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคล/กองทุนรวม
(2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

ในกรณีมอบฉันทะจะต้องมีสาํ เนาเอกสารทีรับรองความถูกต้องของทังผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และหากเป็ น
เอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชือโดยโนตารีพบั บลิค
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3. การออกเสีย งลงคะแนนในทีประชุม
3.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในทีประชุม
วาระทัวไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ ซึงผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผู้รบั มอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน
การลงคะแนนเสียง ของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื ว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีททีี ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจาก
ทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทมีี การเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั
มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงคะแนนแทนได้ตามทีเห็นสมควร
วาระเลือกตังกรรมการ
ข้อบังคับของบริษทั กําหนดให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ และมี
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนนดังนี
1. ในการเลือกตังกรรมการให้ใช้วธิ กี ารออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
เลือกตังบุคคลทีได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครังนัน โดยจะ
แบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีทบุี คคลซึงได้รบั เลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการทีจะ
เลือกตังในครังนัน ให้ประธานในทีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด เพือให้ได้จาํ นวน
กรรมการทีจะเลือกตังในครังนัน
3.2 วิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานทีประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละ
วาระจากทีประชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ชมู อื ขึนเมือประธานฯ สอบถาม
ความเห็น โดยให้มผี ถู้ 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 ในทีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีขาด
(2) ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนัน
และประธานทีประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนันออกนอกทีประชุมชัวคราวก็ได้
เว้นแต่จะเป็ นการออกเสียงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการ
4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานทีประชุมจะชีแจงวิธกี ารนับคะแนนเสียงให้ทประชุ
ี มทราบก่อนเริมวาระการประชุมว่าบริษทั ฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนทีผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้งผล
การนับคะแนนให้ทประชุ
ี มทราบทุกวาระก่อนเสร็จสินการประชุม
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