วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละ
รำยตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดไว้ ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำเรื่ อง
กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ำยไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นสำมำรถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้ จำก www.lh.co.th และโปรดนำใบลงทะเบียนทีม่ ี
Barcode ปรำกฎอยูม่ ำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินกำร
ดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ ำงต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่
เท่ำนัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฎชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ได้ จำกทัง้
3 แบบ ( แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. )
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมกำร
อิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตำมที่บริ ษัท
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่ำนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ ำร่วมประชุมดังกล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้
ถูกต้ องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย
4. ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลำเริ่ มกำรประชุมอย่ำงน้ อยครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำของบริษัทได้
มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ ทนั เวลำเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยูโ่ ดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน
น้ อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลำ 12.00 น.ของวันที่ 26 เมษำยน 2561
ณ ห้ องประชุมชัน้ 4 อำคำร คิว.เฮ้ ำส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร
ตำมแผนที่สถำนที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมำพร้ อมนี ้ ทังนี
้ ้บริษัทฯได้ นำระบบ Barcode มำใช้ ในกำรลงทะเบียนด้ วย
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบ โดยมีแนวทำงดังนี ้
1. ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำรประชุม โดย
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวำระด้ วยระบบ Barcode จำกบัตรยืนยันกำรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่
มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงได้ ทำเครื่ องหมำยไว้
2. ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำร
สอบถำมควำมเห็นจำกที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. ในแต่ละวำระหำกไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ ำน ไม่เห็นด้ วย หรื องดอกเสียง ให้ ถือว่ำท่ำนผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
ตำมมติที่นำเสนอ หำกมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใดคัดค้ ำน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ ทังนี
้ ้ใน
กำรรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจำกคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข่ำร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำน
ผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ นำคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรลงมติตำมวำระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวำระแล้ ว ประธำนที่ประชุมจะแจ้ งผลกำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุก
วำระก่อนเสร็ จสิ ้นกำรประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมำย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดไว้ แตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตำมทีก่ ฎหมำยหรื อข้ อบังคับนันก
้ ำหนด โดยประธำนในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนน
ในแต่ละวำระดังกล่ำว
1. หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่ำงหำกเป็ นเสียงชี ้ขำด
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพำะ ห้ ำมมิให้ ออกเสียงใน
เรื่ องนัน้ และประธำนที่ประชุมอำจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ ครำวก็ได้ เว้ นแต่เป็ น
กำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมกำร
้

