สิ่งที่สงมาดวย 6
ขอมูลสําหรับการเขารวมประชุม
1). ขอบังคับบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
“ ขอ 41. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1 ใน 5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25)
คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1 ใน 10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง
(1) เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 42. ในการเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการใหมีการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา เปน
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งการเสนอความเห็นในเรื่องดังกลาวตอ
ผูถือหุน และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนของบริษัทฯ ทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ทั้งนี้ ให
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันอยางนอยสาม (3) วัน เปนระยะเวลาไมนอยกวาสาม (3)
วันกอนวันประชุม สถานที่ประชุมตองอยูในจังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ ของบริษัทฯ หรือ ณ สถานที่ตามที่
คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 43. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได การมอบฉันทะ
ตองทําเปนหนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนดและหนังสือมอบฉันทะนี้จะตองยื่นตอประธานคณะกรรมการหรือผูที่
ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 44. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และในทั้งสองกรณีตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1 ใน
3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว
44.1 หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป
44.2 ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม
ขอ 47. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน ไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนนจะทําโดยวิธีใด
ใหห นึ่ งหุ นมี คะแนนเสี ยงหนึ่ งเสียง ผู ถือหุ น ซึ่งมี สวนได เสี ยในเรื่อ งใดซึ่งถูกเสนอใหพิ จารณา ไม มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น แตผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยไมมีขอจํากัด
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอให
ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณี การลงคะแนนลับ ใหประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการออก
เสียงลงคะแนน ”
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สิ่งที่สงมาดวย 6
2). หลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม
1. การเขาประชุมดวยตนเอง
ผูถือหุนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผูถือ
หุนเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีการมอบฉันทะ
(1) โปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
โดยขอแนะนําใหทานใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(สิ่งที่สงมาดวย 7) และระบุการออกเสียงในแตละวาระ ซึ่ง
บริษัทฯ จะรับผิดชอบคาอากรแสตมป 20 บาทเอง
1.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเปน
ชาวตางประเทศ) ของตนเองและผูมอบฉันทะ
1.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือ Custodian
(ก) โปรดแนบสํ าเนาหนั งสือ รับ รองนิติ บุ คคล และสํ าเนาบั ต รประชาชน / หนั งสื อเดินทาง (หากเป นชาว
ตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(ข) กรณี Custodian เปนผูมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และแนบหลักฐานของ
ผูมอบอํานาจ และของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจ Custodian
(2) สําเนาเอกสารตาม (1) จะตองรับรองสําเนาถูกตอง
(3) หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให
1. นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการตรวจสอบ หรือ
3. นายบรรยง พงษพานิช
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน หรือ
4. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
(4) กรณีที่สงหนังสือมอบฉันทะลวงหนา (ทางไปรษณีย หรือสงดวยตนเอง) ตองสงใหบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น.
ของวันทําการวันสุดทายกอนวันประชุมฯ ตามซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้
3). การลงทะเบียนเขาประชุม เริ่มเปดรับลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.30 - 14.00 น. ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว
แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
(สิ่งที่สงมาดวย 11)
4). การออกคะแนนเสียง สําหรับการออกคะแนนเสียงนั้น ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูและหุนที่ไดรับ
มอบฉันทะ โดยถือวา 1 หุนเทากับ 1 เสียง
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