
หนา้ที 1 ในจาํนวน 4 หนา้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ

- ผูถ้ือหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือเอกสารทีใชแ้ทนหนงัสือเดินทางบริเวณสถานทีลงทะเบียน

- กรณีมีการแกไ้ขชือ – สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลียนแปลงดงักล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะทีแนบมาพร้อมนี ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้เพือมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบหลายคนได ้แต่ผูรั้บมอบฉนัทะคนหนึงอาจรับมอบฉนัทะจาก

ผูถ้ือหุน้หลายรายได้

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคที์จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมวา่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพือใหผู้รั้บมอบฉันทะ

ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ

- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต่้อประธานทีประชุม และ/หรือผูที้ไดรั้บมอบหมายจาก

ประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบ

ขอ้ความทีสําคญั ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์

20 บาท

เอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

· กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ / ของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ

· กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว : ใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ

หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารทีใช้แทนหนงัสือเดินทาง

· กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานทีมีอาํนาจรับรอง ทีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึงรับรองความถูกตอ้งโดย

บุคคลผูมี้อาํนาจ ลงลายมือชือของนิติบุคคลนันๆ ภาพถ่ายบตัรประจาํตวั

ประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทน

นิติบุคคล ซึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว

เอกสารหรือหลักฐานทีผู้ถือหุ้นต้องนํามาแสดงในการเข้าประชุม

เงือนไข หลักเกณฑ์ และวธีิปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม - 2
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- นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว : ผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือชือ

พร้อมประทบัตราบริษทัในหนงัสือมอบฉนัทะดว้ยตนเองต่อหน้าพนกังานรับรอง

เอกสาร (โนตารีพบัลิค) หรือหน่วยงานซึงมีอาํนาจหน้าทีคลา้ยคลึงกนัตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้าํหนงัสือ

มอบฉนัทะฉบบันนัให้เจา้หน้าทีผูมี้อาํนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย

หรือเจา้หน้าทีผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ทาํการแทนบุคคลดงักล่าว หรือบุคคลซึง

สามารถให้การรับรองทีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนันทาํการ

รับรองผูร้ับรองเอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชนัหนึง

· กรณีใชก้ารพิมพ์ลายนิวมือแทนการลงลายมือชือ ให้พิมพ์ลายนิวหวัแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความ

กาํกบัไวว้า่ “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ…………” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองวา่เป็นลายพิมพ์

นิวมืออนัแทจ้ริงของผูน้นั และตอ้งพิมพล์ายนิวมอืต่อหน้าพยาน ซึงพยานตอ้งลงลายมือชือรับรอง

และตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของพยาน พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย

· ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2560 ถา้ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง

ผูถ้ือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผูถ้ือหุ้นเป็นผูรั้บมอบ

ฉันทะ หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการของบริษทัฯ คนใด คนหนึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนน

แทนได้ ตามรายชอืดงัต่อไปนี

1. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ อายุ 66 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี)

ทีอยู่ เลขที 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงคนันายาว เขตคนันายาว

กรุงเทพมหานคร

2. นายกําธร อุทารวุฒิพงศ์ อายุ 76  ปี

กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี)

ทีอยู่ เลขที 420 ถ.สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

3. นายริวโซ นางาโอคะ อายุ 81  ปี

กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระทีเสนอในการประชุมครังนี)

4-25-13 มิตสึวาดาอ ิวากาบากุ ชิบา 264-0032 ประเทศญปุ่ีน
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· ผูถ้ือหุน้ทีประสงคใ์ห้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะ

ทีไดจ้ดัทาํขึน และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ทีกล่าวขา้งตน้  ไปยงัฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง

เลขที 159/41-44  อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชนั 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวฒันา   กรุงเทพมหานคร  10110   พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  โดยส่งถึงบริษทัฯ ล่วงหนา้

ก่อนการประชุม  อย่างนอ้ย 1 วนั

· ทงันี ผูรั้บมอบฉันทะทีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน  / บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ  / หนงัสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพือ

ลงทะเบยีน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ืนเขา้ร่วมประชุม

แทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสังศาลแต่งตงัให้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึงลงนามรับรองโดยผูม้ีอาํนาจ อายุไม่เกิน 6

เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพิมเติมดว้ย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา – มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือ

มอบฉันทะให้ผูอ้ืนเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งสําเนาทะเบียนบา้น ของผูถ้ือหุ้นทีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดง

เพิมเติมดว้ย

5. กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ เสมือนไร้ความสามารถ : ใหผู้อ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษ์เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสังศาลแต่งตงัให้เป็น

ผูอ้นุบาล หรือ ผูพิ้ทกัษ์ ซึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม มาแสดง

เพิมเติมดว้ย

การลงทะเบียน

เจา้หนา้ทีบริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริมการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมง หรือตงัแต่เวลา

12.00  น.  เป็นตน้ไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุ้น หนึงหุ้นมีเสียงหนึงเสียง ผูถ้ือหุ้นหนึง

ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึงในสามทางนีเท่านนั คือ “เห็นดว้ย” “ไม่

เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ และมติของที

ประชุมผูถ้ือหุน้นนั ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี

- ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึน

อกีเสียงหนึง เป็นเสียงชีขาด
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- ในกรณีอืน ซึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนด ไวแ้ตกต่างจาก

กรณีปกติ ก็ให้ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดนัน โดยประธานในทีประชุม

จะแจง้ให้ผูถ้ือหุน้ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามทีผูรั้บ

มอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านนั เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะเป็นคสัโตเดียน

(Custodian) ซึงใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ออกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้

3. ผูถ้ือหุน้ทีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั และประธานใน

ทีประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุน้นนัออกนอกห้องประชุมชวัคราวก็ได้

4. การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้มือมีผูถ้ือหุน้ในทปีระชุมอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติ

ใหมี้การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน

และแจง้ให้ทีประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานทีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ทีละวาระจากทีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง

หากผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือขึนเพอืให้

เจา้หน้าทีนบัคะแนนทาํการตรวจนบัคะแนน เวน้แต่กรณีทีเป็นการลงคะแนนลบั เจา้หน้าทีนบัคะแนนจะให้ผูถ้ือ

หุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะลงคะแนนบนบตัรลงคะแนนตามคาํแนะนาํทีจะแจง้ในทีประชุม

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานทีประชุมจะแจง้วิธีการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุมวา่บริษทัจะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงของ

ผูถ้อืหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะออกจากจาํนวนหุ้นทงัหมดของผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะทีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ทีประชุมทราบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านัน *
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