สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ เปิ ดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป ณ ห้องเวิลด์บอลรู ม
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน
โดยยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อตรวจสอบสถานะและสิ ทธิในการเข้าประชุมต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ณ จุดลงทะเบียน
ดังนี้
1) กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ เข้าประชุ ม ด้วยตนเอง กรุ ณ าแสดง/มอบเอกสารดัง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ เจ้าหน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ ณ จุ ด
ลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมประชุม
1.1) กรณีผ้ถู ือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาทีม่ สี ัญชาติไทย
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
2. บัตรข้าราชการ หรื อ
3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
4. ใบอนุญาตขับขี่
ซึ่งเอกสารดังกล่าวยังไม่หมดอายุ

บุคคลธรรมดาชาวต่ างประเทศ
หนังสื อเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล กรุ ณาแสดง/มอบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2) กรณีผ้ถู ือหุ้นทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล (โดยกรรมการผูม้ ีอานาจเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง)
นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
1. หนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล มี อ ายุ ไ ม่ เกิ น 1 ปี
ออกโดยกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และ
2. บัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่เข้า
ประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ

นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
1. หนังสื อรับรองนิ ติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่ ง
แสดงรายละเอียดชื่ อนิ ติบุคคล ที่ ต้ งั สานักงาน
ใหญ่ และข้อ ความที่ แ สดงว่า กรรมการที่ เข้า
ประชุ ม ด้ว ยตนเองเป็ นกรรมการผู ้มี อ านาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล และ
2. บัตรประจาตัว หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่ างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อ านาจที่
เข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งยังไม่หมดอายุ
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2) กรณีแต่ งตั้งผู้รับมอบฉันทะ
2.1) หากผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุ มและออกเสี ยงในการประชุ มแทน กรุ ณ า
กรอกข้อมูลและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมนี้ และ
แสดง/มอบเอกสารต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ ณ จุ ด ลงทะเบี ย น เพื่ อ ลงทะเบี ย นก่ อ นเข้า ประชุ ม
ดังต่อไปนี้
2.1.1)

กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
ก) สาเนาของบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
หรื อ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หรื อ หนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี ช าวต่ างประเทศ) ของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งยัง
ไม่หมดอายุและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
ข) สาเนาของ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ ง
ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

2.1.2)

กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
ก) กรณี นิติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย: หนังสื อรับรองนิ ติบุคคล มีอายุไม่เกิ น 1 ปี
ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
กรณี นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสื อรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่ ง
แสดงรายละเอียดชื่อนิ ติบุคคล ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงรายชื่อผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อและกระทาการแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งข้อจากัดหรื อเงื่อนไข (ถ้ามี)
สาเนาของ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
หรื อใบอนุ ญ าตขับ ขี่ หรื อ หนังสื อ เดิ น ทาง (กรณี ช าวต่ างประเทศ) ของผูม้ ี อ านาจของ
นิ ติบุ คคลซึ่ งได้ลงนาม หรื อรั บรองสาเนาเอกสารข้างต้น ที่ ยงั ไม่ หมดอายุ และลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
ข) สาเนาของ บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
หรื อใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ ง
ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

อนึ่ ง ในกรณี ที่เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผมู ้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
ทั้งนี้ กรณี ที่ผ้ถู ื อหุ้นซึ่งเป็ นนิติบุคคลต่ างประเทศเป็ นสถาบันต่ างประเทศ และแต่ งตั้งธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
เป็ นคัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น อาจไม่ตอ้ งใช้เอกสารตาม 2.1.2 ก) และ ข) หากคัสโตเดี ยนได้ให้หลักฐาน
เพียงพอแล้ว แต่ตอ้ งมีเอกสารเพิ่มเติ ม ได้แก่ หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามรับมอบฉันทะได้รับอนุ ญาตประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
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2.1.3)

เพื่ อ สนับ สนุ น ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ กท่ านใช้สิ ท ธิ ในการเข้าประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ประจาปี กรณี
ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง หรื อไม่สามารถหาผูร้ ับมอบฉันทะได้ ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถแต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระเป็ นผู ้รั บ มอบฉั น ทะเพื่ อ เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทน โดยการส่ งหนังสื อ มอบฉัน ทะที่ กรอกข้อมู ล และลงนามครบถ้วนพร้ อ ม
เอกสารหลักฐาน ให้แก่เลขานุการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

2.2) สาเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผูถ้ ือหุ ้น และหากเป็ นเอกสารที่
จัดทาขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
2.3) หนังสื อมอบฉันทะทุกฉบับ จะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท
2.4) บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว และ
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ได้ที่ http://th.thoresen.com/misc/shareholderMTG/agm2021/20210326-tta-agm2021-enc05b-th.pdf
2.5) ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ท่านใดท่านหนึ่ งเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น ปรากฎ
ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
1.

ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ ้น ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้น กรณี ของคัสโตเดี ยนผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูล้ งทุ น
ต่างประเทศ

2.

คะแนนเสี ยงที่ ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิ ญประชุม
แล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

3.

สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะที่ ได้รับมอบหมายให้ออกเสี ยงลงคะแนนใน
ห้องประชุม ขอให้ลงมติโดยใช้บตั รลงคะแนนตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงทะเบียน เพื่อ
ออกเสี ยงลงคะแนนสาหรับวาระนั้นๆ
ผูร้ ับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น โดยในหนังสื อมอบฉันทะที่ถือมานั้นผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยง
ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าก่ อนเริ่ ม การประชุ มแล้ว ผูร้ ับ มอบฉันทะท่ านนั้น ไม่ ตอ้ งออกเสี ยงลงคะแนนใน
ระหว่างการประชุ ม เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้เก็บ และบัน ทึ กการออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ ระบุ ในหนังสื อ
มอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว

4.

ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้น ในวาระที่ 4 เรื่ องการเลื อกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ที่ไม่เห็ นด้วย หรื อประสงค์จะงดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนามานับ
คะแนน
สาหรับท่านผูถ้ ื อหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงว่าไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง
บริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5.

สาหรับในวาระที่ 4 เรื่ องการเลื อกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ านทั้งที่ เห็ น ด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไป นับ
คะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งด
ออกเสี ยง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้ อีกครั้งก่อนการลงมติใน
วาระดังกล่าว

6.

ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่ท่าน
ได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี ) ในแต่ละวาระ หักออกจาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนื อจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ
งดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ยดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่าง
ชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็ นด้วย
และไม่เห็นด้วย หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริ เวณ ที่
ขีดฆ่า หรื อการไม่ทาเครื่ องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น
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