เอกสารแนบลาดับที่ 8

เงื่อนไขในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเข้ าร่ วมประชุม
กรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิ ดประชุมไปแล้ วตามเวลาที่
กาหนด ในหนังสือเชิ ญประชุม บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ งดเว้ นการลงคะแนนเสียงสาหรั บวาระที่ได้ มีการพิจารณาและ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ เฉพาะวาระที่ยงั คงเหลืออยู่เท่านัน้
ทังนี
้ ้บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ า
ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่
หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
2.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
2.2 สาเนาหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง รั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งโดยผู้แ ทนนิ ติ บุค คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สง่ มาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนัง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุค คลของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง รั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งโดยผู้แ ทนนิ ติ บุค คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1

3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian ทังนี
้ ้
เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบ
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
› แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
› แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
› แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย เป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ
แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
คนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการ
อิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ า ร่ วม
ประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อ ตังแต่
้ เวลา
12.00 น. เป็ นต้ นไป ในวันศุกร์ ท่ ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่ า
กรุ งเทพ ลุมพินี พาร์ ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมใน
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนเสียง และแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านันการ
้
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อ ระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตั้งกรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบ
ฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )

มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
กรณีปกติ

ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม

กรณีอื่นๆ

ซึ่งมีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คน ร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อน
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทจะนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม

