วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ อง
กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จาก www.lh.co.th และโปรดนําใบลงทะเบียนที่มี
Barcode ปรากฎอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการ
ดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
เท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จากทัง้
3 แบบ ( แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. )
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริ ษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถูกต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าของบริษัทได้
มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยูโ่ ดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน
น้ อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้ องประชุมชัน้ 4 อาคาร คิว.เฮ้ าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้ ทังนี
้ ้บริษัทฯได้ นําระบบ Barcode มาใช้ ในการลงทะเบียนด้ วย
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดย
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงได้ ทําเครื่ องหมายไว้
2. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดอกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
ตามมติที่นําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ ทังนี
้ ้ใน
การรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข่าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุก
วาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงใน
เรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ น
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้

