สิ่งที่สง่ มาด้ วย 7
ข้ อปฏิบัตสิ ำหรั บกำรประชุมผู้ถือหุ้น
1.

กำรลงทะเบียน

ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ยนและยื่ นเอกสาร หรื อ หลัก ฐานเพื่ อ การตรวจสอบ ณ สถานที่ ป ระชุม
ก่อนเวลาประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
2.

เอกสำรและหลักฐำนที่ผ้ ูเข้ ำร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
2.1

กำรเข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
(ก) แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง )สาหรับชาวต่างประเทศ(
เมื่อลงทะเบียน
(ข) กรณีมีการแก้ ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้ วย

2.2

กำรมอบฉันทะ
บริษัทได้ จดั ทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กาหนดไว้ ได้ แก่
(1) แบบ ก หนังสือมอบฉันทะแบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
)2) แบบ ข หนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คสั โตเดียน
)Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยการดาเนินการ ดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ตามที่บริษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
(2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณี
ผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมแทนได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้ าประชุม
แทนได้ ทัง้ นี ้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ เข้ าประชุมได้ เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้ าประชุมแทนพร้ อมกันทัง้
3 ราย กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัท ซึง่ เป็ นผู้ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุมครั ง้ นี ้ ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระดังมีข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในประวัติกรรมการที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้ อมนี ้ (สิ่งที่ส่งมำด้ วย 10)
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
(4) เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ถึงบริ ษัท ภายในวันศุกร์ ที่
23 เมษายน พ.ศ. 2564 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ หรื อก่อนเวลาเริ่ มประชุมอย่างน้ อยหนึ่งชัว่ โมง ในกรณี
นาส่งด้ วยตัวเอง โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อขีดลบข้ อความที่สาคัญ
ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง
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กำรจัดเตรี ยมเอกสำรหลักฐำนสำหรั บกำรเข้ ำประชุม
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดำ
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลง
ลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง )สาหรับชาวต่างประเทศ( ของผู้มอบฉันทะ พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(ค) ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง
)สาหรับชาวต่างประเทศ( เพื่อลงทะเบียน
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล/หรื อ Custodian
(ก) หนังสือมอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้ าหนังสือรั บรองนิติบุคคล
พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล )ถ้ ามี( และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าประชุม
(ข) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรุณาแนบ

สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลฉบับปั จจุบนั ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ไม่เกิน 60 วัน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล )ถ้ ามี(

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง )กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ( ของผู้มี อานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง )กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ( ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
กรุณาแนบ

สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปั จจุบนั ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่
นิ ติ บุค คลนัน้ ตัง้ อยู่โ ดยหนัง สื อ รั บ รองดัง กล่า วจะต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากโนตารี พับ บลิ ค หรื อ
หน่วยงานราชการที่มีอานาจ ไม่เกิน 6 เดือน

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง )กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ( ของผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบคุ คลที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง )กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ( ของผู้รับมอบฉันทะ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

ในกรณี ที่ สาเนาหนัง สือ รั บรองนิ ติ บุค คลฉบับปั จ จุบันที่ ผ่า นการรั บ รองจากโนตารี พับ บลิ คหรื อ
หน่วยงานราชการที่มีอานาจเป็ นสาเนาเอกสาร สาเนาเอกสารดังกล่ าวจะต้ องลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล )ถ้ ามี(
(ง) ส าหรั บ นิ ติ บุค คลต่ า งประเทศ เอกสารใดมิ ไ ด้ มี ต้ นฉบับ เป็ น ภาษาอัง กฤษ ต้ อ งมี ก ารท าค าแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกันด้ วย และให้ ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลลงนามรับรองความถูกต้ องของ
คาแปล
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(จ)

กรณี Custodian เป็ นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอานาจให้ Custodian และ แนบหลักฐานของ
ผู้มอบอานาจ และของ Custodian ตาม )1( หรื อ )2( )แล้ วแต่กรณี( รวมทัง้ หนังสือยืนยัน หรื อ สาเนา
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้ วย

ทังนี
้ ้ เอกสารที่เป็ นสาเนาทุกฉบับต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง
รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี ้
1. นายธีรธัช โปษยานนท์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวีระพล หรื อตระกูล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
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