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2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี ้

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง อายุ ท่ีอยู่ 

1. นางศริิเพ็ญ  สีตสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

70 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจน์  วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

65 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสขุมุวทิ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตน์  หมู่ศริิเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัความเส่ียง
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

62 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 
ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดงัรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 และอนมุตัิเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

- ในการมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบช่ืุอกรรมการบริษัทฯ ทัง้ 3 คนได้ โดยโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของ
กรรมการบริษัทฯ เรียงล าดบัตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในล าดบัท่ี 1 ท่ีผู้ ถือหุ้ นได้เลือกไว้ 
ไม่สามาถเข้าประชมุได้ กรรมการทา่นท่ีเข้าประชมุได้ 1 คน (ตามล าดับถดัไปท่ีผู้ ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแทนทา่นได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ พร้อมจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ีใน 

การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) ”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมนี ้ ปิดผนึกส่ง 
ทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง“ส านักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายใน 
วันที่ 17 เมษายน 2562) 

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเร่ิมตรวจ  
ความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 12.00 นาฬิกา 
เป็นต้นไป  ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ 

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุและแผนท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้
ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าหนังสือ
มอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกกรณีท่ีหนงัสือมอบฉนัทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
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3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนีใ้นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง  ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และย่ืนเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงาน
ราชการออกให้ ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  
ใบขบัข่ีหรือหนงัสือเดนิทาง และหากมีการเปล่ียน ช่ือ-สกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าว เชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ (ผู้ ถือหุ้น) 
ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ  1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดังกล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  

ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบุิคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อ งครบถ้วน 
และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้ แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 พร้อมส าเนาเอกสารดงักล่าวของผู้ รับมอบฉันทะ  ซึง่ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชาตไิทยหรือเป็นนิตบุิคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนิติบุคคล
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่  
หรือโดยผู้ มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล 
ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนนิตบิคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ แทน 
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 48 

4. การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้หุ้นบริุมสิทธิและหุ้นสามญั 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
โปรดยกมือขึน้ 

 หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบตัรลงคะแนน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือช่ือในบัตร 
หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ี  
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้ท าเคร่ืองหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะ  
ลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงประการใด ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนัน้  
ในการลงมตใินแตล่ะวาระไว้ด้วยแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
ดงักล่าวเว้นแตก่ารออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 
ผู้ ถือหุ้ นตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้ นระบุไว้ใน  
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ไม่ต้องไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีกและน าคะแนนเสียง 
ท่ีผู้ ถือหุ้นระบไุว้มารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ 

(4) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้ นต้อง  
ออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตาม (1) ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพ่ือความ
โปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบุคคล ไม่มีบัตร
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 การนับผลการลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนบัคะแนนเสียง 

2. การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่ 
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง  มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้คะแนนท่ีเหลือถือวา่ลงมตเิหน็ด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
สิน้สดุลง โดยรายงานจ านวนเสียงท่ีเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชีข้าดได้  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ก็ตาม 
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