สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7
หลักฐานแสดงตนเพือ่ แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่ สี ิ ทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1.
1.1

บุคคลธรรมดา
ผู้ถือหุ้นที่มสี ั ญชาติไทย
(ก)
บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
นั้นด้วย
(ข)
ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

1.2

ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข)
ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

2.
2.1

นิตบิ ุคคล
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ
ที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ

2.2

นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ
ที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง กรณี ตน้ ฉบับเอกสารมิได้เป็ นภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนนิ ติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้อง
ของคาแปลด้วย
ผู้ ถื อหุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะสามารถลงทะเบี ย นและยื่น เอกสารหรื อ หลักฐาน เพื่อ การตรวจสอบ
ณ สถานทีป่ ระชุ มได้ ต้งั แต่ เวลา 11.30 น. ของวันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
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วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
1. ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ น้ ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
2. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
3. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู้ ือหุ น้
ที่ไม่เห็นด้วย หรื อประสงค์จะงดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนามานับคะแนน
สาหรับท่านผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่ วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น
4. สาหรับในวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน
บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ จะมี
การแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
5. ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนื อจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หรื อบัตรเสี ยดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ
ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า
หรื อการไม่ทาเครื่ องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น

- 47 -

