สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ การลงทะเบียน
และ การออกเสียงลงคะแนน
1. เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
 บุคคลธรรมดา
(1) กรณีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(2) กรณีผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม:
ให้ผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อบฉันทะ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
 แสดงหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 นิตบิ ุคคล
(1) กรณีผูแ้ ทนนิ ติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม
มีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
 แสดงหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูแ้ ทน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(2) กรณีนิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม :
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
 แสดงหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2. การลงทะเบียน
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรือ
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป โดยใช้ระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุ ญาตให้เฉพาะผูม้ ีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

3. การออกเสียงลงคะแนน
(1) 1 หุน้ สามัญมี 1 เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง และ ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ก และ ข ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ
(3) ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค)
(4) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสียงสาหรับ
ทุ กๆ วาระที่ ตอ้ งมีการลงคะแนนเสี ยง โดยบริ ษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ ื อหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทาการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผูท้ ี่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ดาเนิ นการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รบั บัตรลงคะแนน
เฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
(5) ในแต่ละวาระ ก่อนเริ่มการลงคะแนน บริษัทฯ จะปิ ดรับลงทะเบียนเป็ นการชัว่ คราว และจะเปิ ด
รับลงทะเบียนอีกเมื่อการนับคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิ้ นแล้ว
(6) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผูถ้ ือหุน้ ทาการลงคะแนนเสียง
เพื่อมิให้เป็ นการเสียเวลาของผูถ้ ือหุน้ โดยส่วนรวม ผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งกาเครื่องหมายใดๆ ลงใน
บัตรลงคะแนน ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [ ]
ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้ นและส่งมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนาไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสาหรับผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งผูม้ อบฉันทะมีคาสัง่ ระบุ
การลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลา
ที่ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สาหรับการนั บคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จานวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้
ท่านใดจะกลับก่อนการปิ ดประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่
จะได้หกั คะแนนของท่านออกจากระบบก่อน
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