2. การมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่ อไปนี ้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

อายุ

ที่อยู่

1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

70

เลขที่ 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร 10600

2. นายธีรพจน์ วัชราภัย

65

เลขที่ 249 ซอยโรจนา ถนนสุขมุ วิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

62

เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
10600

ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

3. นายสมเจตน์ หมู่ศริ ิ เลิศ กรรมการบริ หาร กรรมการกากับความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การใหญ่
(กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)

กรรมการดังรายนามข้ างต้ นไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระที่เสนอยกเว้ นวาระที่ 5 พิจารณา
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 และอนุมตั ิเงินบาเหน็จกรรมการบริ ษัทฯ จากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561
- ในการมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของ
กรรมการบริ ษัทฯ เรี ยงลาดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลาดับที่ 1 ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้
ไม่สามาถเข้ าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ าประชุมได้ 1 คน (ตามลาดับถัดไปที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เลือกไว้ ) จะเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้ อมจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับ การลงทะเบีย นก่ อ นเข้ าประชุม ตามที่ร ะบุในหัว ข้ อ “3. ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุ ม จะต้ อ งแสดงเอกสารดั งต่ อไปนี้ ใ น
การลงทะเบี ย นก่ อ นเข้ า ประชุ ม (แล้ วแต่ ก รณี ) ” โดยใส่ ซ องบริ ก ารธุ ร กิ จ ตอบรั บ ที่ แ นบมาพร้ อมนี ้ ปิ ดผนึก ส่ ง
ทางไปรษณี ย์ถึงบริ ษั ทฯ มายัง “ส านักเลขานุก ารองค์ กร” ก่อ นวัน ประชุม (กรณี ส่งทางไปรษณี ย์ก รุ ณาส่ ง ภายใน
วันที่ 17 เมษายน 2562)

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้ าประชุม
บริ ษั ท ฯ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ร องรั บ การตรวจสอบหนัง สื อ มอบฉัน ทะและลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุม อย่ า งชัด เจน โดยจะเริ่ ม ตรวจ
ความสมบูร ณ์ ของหนังสื อ มอบฉันทะก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่ มเปิ ดรั บลงทะเบียน ตัง้ แต่เวลา 12.00 นาฬิกา
เป็ นต้ นไป ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ตามขันตอนการเข้
้
าร่ วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็ วและถูกต้ อง โดยจะใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือ
มอบฉั นทะซึ่ง ได้ พิมพ์ บ าร์ โค้ ดไว้ ในหนั ง สื อมอบฉั นทะ แบบ ข. ที่ บ ริ ษั ทฯ จัดส่ งมาพร้ อมหนั งสื อ บอกกล่ า วเชิ ญประชุ ม
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั อากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออานวย
ความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ ปิดอากรแสตมป์
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3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่ อนเข้ าประชุม (แล้ วแต่ กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี มาประชุมด้ วยตนเอง ให้ ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์ โค้ ดพร้ อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
1.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม
ก) หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนัง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ง ได้ ก รอกข้ อมูล ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
ข) สาเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น ซึ่งลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น)
ค) เอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมส าเนาเอกสารดัง กล่ า วของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ ุคคล
ก)
ข)
ค)
ง)

หนัง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนั ง สื อ บอกกล่ า วเชิ ญ ประชุ ม ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อความถู ก ต้ อ งครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ ห น่ ว ยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 ของผู้ แทนนิ ติบุค คลที่ ล งนามในหนัง สื อ มอบฉัน ทะ
ซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล
เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ตามข้ อ 1.1 พร้ อมสาเนาเอกสารดังกล่าวของผู้รับมอบฉันทะ ซึง่ ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ
ให้ นาความในข้ อ 1. และข้ อ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึง่ เป็ นนิติบุคคล
ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ภายใต้ บงั คับดังต่อไปนี ้
ก) หนังสือรั บรองการเป็ นนิติบุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตังอยู
้ ่
หรื อ โดยผู้มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตังอยู
้ ่ก็ได้ ทัง้ นี ้ จะต้ องมีร ายละเอียดเกี่ ยวกับชื่อ นิติบุคคล
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ คุ คล และเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่ อ ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ อ งจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ูแทน
นิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง


การออกเสียงลงคะแนน
(1) ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังหุ
้ ้ นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
(2) การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามี ผ้ ูถือ หุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง
โปรดยกมือขึ ้น
 หากผู้ถื อ หุ้นท่า นใดยกมื อ ไม่เ ห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น บันทึกการลงมติไม่ เห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นาบัตรลงคะแนน
ของผู้ถือ หุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสี ยงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมื อ ชื่ อในบัตร
หรื อ ลงมติม ากกว่ า 1 ช่ อ ง จะถื อ ว่ า เป็ นบัต รเสี ย ส่ ว นผู้ถื อ หุ้น ที่ ไ ม่ ย กมื อ ในที่ ป ระชุ ม จะถื อ ว่า มี ม ติ ใ ห้ อ นุมัติต ามที่
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
 หากไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดยกมือ ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ อ นุมัติตามที่ประธานฯ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูถือ หุ้นได้ ทาเครื่ อ งหมายในหนังสื อมอบฉันทะไว้ แ ล้ วว่า ประสงค์จะ
ลงมติไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงดังกล่าวนัน้
ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
 ผู้ถือ หุ้นคนใดมี ส่วนได้ เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ อ งที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือ หุ้นคนนัน้ ไม่มีสิทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ ง
ดังกล่าวเว้ นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้
้
ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้ าม
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถื อ หุ้น ตามที่ ผ้ ู ถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ นหนัง สื อ มอบฉั น ทะนัน้ บริ ษั ท ฯ จะน าการออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ระบุ ไ ว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ ล่วงหน้ าในขณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่ อเป็ นการอานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนาคะแนนเสียง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
(4) ในการเลือกตังกรรมการ
้
อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลคราวละคน หรื อคราวละหลายคน
รวมกัน เป็ นคณะ หรื อ ด้ ว ยวิธี การอื่ น ใดก็ ได้ ตามที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้นจะเห็น สมควร แต่ใ นการลงมติแ ต่ล ะครั ง้ ผู้ถือ หุ้นต้ อ ง
ออกเสียงด้ วยคะแนนที่มีตาม (1) ทังหมด
้
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพื่อความ
โปร่ ง ใส บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มีก ารเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล โดยจะมี บัต รลงคะแนนเลื อ กตัง้ เป็ นรายบุคคล ไม่ มีบัต ร
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด



การนับผลการลงคะแนน
1. บริ ษัทฯ ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ บ ริ ษั ท ฯ บัน ทึก ไว้ ล่ ว งหน้ าในขณะที่ ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะลงทะเบี ย นเข้ าประชุ ม ที่ อ อกเสี ย งไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ คะแนนที่เหลือถือว่าลงมติเห็นด้ วย
3. ประธานฯ จะประกาศให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิ ้นสุดลง โดยรายงานจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี ้ขาดได้ แม้ ว่าจะมิได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ก็ตาม
หน้ าที่ 48

