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ข้ อมูลสำหรั บกำรเข้ ำร่ วมประชุม
1). ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
“ ข้ อ 41. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1 ใน 5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1 ใน 10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
(1) เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 42. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการให้ มีการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า เป็ น
เรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังการเสนอความเห็
้
นในเรื่ องดังกล่าวต่อ
ผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนของบริ ษัทฯ ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทัง้ นี ้ ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันอย่างน้ อยสาม (3) วัน เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3)
วันก่อนวันประชุม สถานที่ประชุมต้ องอยู่ในจังหวัดอันเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ ของบริ ษัทฯ หรื อ ณ สถานที่ตามที่
คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะ
ต้ องทาเป็ นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกาหนดและหนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องยื่นต่อประธานคณะกรรมการหรื อผู้ที่
ประธานคณะกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และในทังสองกรณี
้
ต้องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน
3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้
44.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป
44.2 ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ไม่บงั คับว่าจะต้ อง
ครบองค์ประชุม
ข้ อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ กระทาโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่วา่ จะเป็ นการออกเสียงลงคะแนนจะทาโดยวิธีใด
ให้ หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดซึ่งถูกเสนอให้ พิ จารณา ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ แต่ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตังกรรมการโดยไม่
้
มีข้อจากัด
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน ร้ องขอให้
ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณี การลงคะแนนลับ ให้ ประธานในที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการออก
เสียงลงคะแนน ”
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2). หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ ำร่ วมประชุม
1. กำรเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสือเดินทางฉบับจริ ง (กรณีผ้ ถู ือ
หุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีกำรมอบฉันทะ
(1) โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
โดยขอแนะนาให้ ท่านใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9) และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่ง
บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาทเอง
1.1 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของตนเองและผู้มอบฉันทะ
1.2 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล หรื อ Custodian
(ก) โปรดแนบสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(ข) กรณี Custodian เป็ นผู้มอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบอานาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของ
ผู้มอบอานาจ และของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทังหนั
้ งสือยืนยันหรื อสาเนาใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจ Custodian
(2) สาเนาเอกสารตาม (1) จะต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้
- นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล หรื อ
- นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
- รศ. มานพ พงศทัต
กรรมการตรวจสอบ หรื อ
- นายเดช บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ หรื อ
- นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
(4) กรณีที่สง่ หนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ า (ทางไปรษณีย์ หรื อส่งด้ วยตนเอง) ต้ องส่งให้ บริ ษัทฯ ภำยในเวลำ 12.00 น.
ของวันทำกำรวันสุดท้ ำยก่ อนวันประชุมฯ ตามซองตอบรับที่แนบมาพร้ อมนี ้
3). กำรลงทะเบียนเข้ ำประชุม เริ่ มเปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 ตามแผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม
(สิ่งที่สง่ มาด้ วย 12)
4). กำรออกคะแนนเสียง สาหรับการออกคะแนนเสียงนัน้ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับ
มอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
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