เอกสารแนบ
เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม
การมอบฉันทะ การออกเสี ยงลงคะแนน
. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาํ หนดไว้ให้ผูถ้ ือหุ ้นที ไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี
(1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริ ษทั บุคคลใดบุคคลหนึง โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
(2) ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน บาท พร้อมทังขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ บริ ษทั มีบริ การ ณ จุดลงทะเบียน
(3) ส่ งคืนมายังสํานักงานบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วันทําการ ก่อนวันประชุม เพือความสะดวกรวดเร็ วในการ
ตรวจสอบหลักฐาน
ทังนี ไม่ว่าผูถ้ ือหุน้ จะถือหุน้ ของบริ ษทั จํานวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็ นหนังสื อหลายฉบับ หรื อให้แก่
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ มการประชุมไม่น้อยกว่า ชัวโมง หรื อ ตังแต่เวลา
. น. เป็ นต้นไป ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั ห้องนพรรณพ เลขที / หมู่ที ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ตามแผนทีสถานทีจัดประชุมทีปรากฏอยูใ่ นสิ งทีส่ งมาด้วย ตามเอกสารแนบ
. การแสดงเอกสารก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่อนเข้าร่ วมประชุม (แล้วแต่กรณี ใดกรณี หนึง) ต่อไปนี
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา
3.1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ทียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ
ใบขับขี หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยนหลั
ื กฐานประกอบด้วย
3.1.2

กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
. หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
. สําเนาเอกสารทีส่วนราชการออกให้ผถู ้ ือหุน้ ตามข้อ . . และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
. แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ . .
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3.2 กรณีนิติบุคคล
3.2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
( ) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ . .
( ) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3.2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม ลงลายมือชือของผูแ้ ทนนิติบุคคล(กรรมการ)
ซึ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบีย นนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งรั บรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล
(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(3) สําเนาเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ งเป็ นผูม้ อบฉันทะตาม ข้อ . . และ
ลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารทีส่ วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ . .
3.3 ผู้ถือหุ้นซึงมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น โดยเอกสารทีมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้อง
จัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนันรับรองความถูกต้องของคําแปล
. การออกเสี ยงลงคะแนน
. กฎข้ อบังคับการลงคะแนนเสี ยง
(1) การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย ด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึงหุน้ เป็ นหนึ งเสี ยง และจะแยกออกเสี ยง
ลงคะแนนเป็ นบางส่ วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง กีเสี ยงก็ได้
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามทีผูม้ อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านัน กรณี ผมู ้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
(3) มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี
 กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นมติของทีประชุม
 กรณี อืน ๆ ซึ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็จะดําเนินการให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดนัน โดยประธานในทีประชุมหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นในทีประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(4) หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิ มขึนอีกหนึงเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชีขาด
(5) ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในเรื องนัน และประธานในทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ นันออกนอกทีประชุมชัวคราวก็ได้

หน้า 2 ของหน้า 3

(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมือมีผถู ้ ือหุน้ ในทีประชุมอย่างน้อย คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในทีประชุมจะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการลงคะแนนลับนัน และแจ้งให้ทีประชุม
ทราบก่อนการออกเสี ยงลงคะแนนลับดังกล่าว
. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ ละวาระ
ประธานหรื อผูซ้ ึ งประธานมอบหมายจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงด้วยวิธีชูมือในแต่ละวาระ
โดยจะมีการสอบถามจากทีประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามวิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสี ยง
ดังนี
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ผถู ้ ือหุน้ ชูมือขึนและเลือกกาเครื องหมายว่าไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยงในบัตรยืนยันการลงคะแนนทีได้แจกไว้ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม พร้อมทัง
เซ็นชือกํากับไว้และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะเดินเข้าไปเพือขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระ
เพือทําการรวบรวมคะแนนต่อไป สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ชูมือในทีประชุม ให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนน
เสี ยงเห็นด้วยตามทีคณะกรรมการได้เสนอ
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
 ให้ถือการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
ตามทีผูร้ ับมอบฉันทะได้ยนต่
ื อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเป็ นคะแนนเสี ยงที
ใช้นบั เป็ นมติทีประชุม โดยไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีก
 กรณี ทีผูถ้ ือหุน
้ ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบตั ติ ามวิธีการในข้อ . ( )

. การนับคะแนนเสี ยงและประกาศผล
ในการประชุมแต่ละวาระ จะทําการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระด้วยวิธีการหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสี ยงออกจากจํานวนหุน้ ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ ับมอบฉันทะทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง และประกาศผลการนับ
คะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบว่า ในแต่ละวาระการประชุมมีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงกีเสี ยง
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