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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
ผู้มาประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่วมประชุมเพื่อเป็ นหลักฐาน
1. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
กรณีมาประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่
หมดอายุ เช่นบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแนบหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซ่ึงปรากฏรู ปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง โดยผู้มอบฉันทะลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วย
ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
2. ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
 หนังสือมอบฉันทะตามแนบหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบคุ คลซึง่ ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมประทับตราสําคัญของ
นิติบคุ คลนัน้ (ถ้ ามี)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ องด้ วย
 สําเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรู ปถ่ายของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง โดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ องด้ วย
 เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
3. ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ใช้ เอกสารตามข้ อ 1. หรื อ 2. แล้ วแต่กรณี ภายใต้ เงื่อนไข ดังนี ้
ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล อาจเป็ นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นติ ิบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อโดย
เจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คลผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บุคคล และเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดให้ มีคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้ วย และให้ ผ้ แู ทนนิติบคุ คล
นันลงลายมื
้
อชื่อรับรองความถูกต้ องของคําแปลด้ วย
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การออกเสียงลงคะแนน
1. ตามข้ อบังคับข้ อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก) การวินิจฉัยชี ้ขาดหรื อลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ กระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการ
ออกเสียงลงคะแนนนันจะกระทํ
้
าด้ วยวิธีใด ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียงเสมอ
ข) ในกรณี ป กติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า มี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ประธานฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม

ที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อมีความเห็นเป็ นประการอื่น หรื องดออกเสียง หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ยกมือไม่เห็นด้ วย หรื อมีความเห็นเป็ นประการอื่น หรื องดออกเสียง เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่เสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาลงมติ

3. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ มาประชุมแทน ให้ ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ออกเสียง

ลงคะแนนไว้ หนังสือมอบฉันทะ ที่ผ้ เู ข้ าประชุมได้ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ในตอนลงทะเบียนเป็ นคะแนนเสียง
ที่ใช้ นบั เป็ นมติที่ประชุม
____________________________________________________
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