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เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่วมประชุม
Conditions, criteria and procedures to attend the meeting
ตามนโยบายคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับการจัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ดีี ซึงจะเป็ นการสร้างความเชือมันให้เกิดขึน; แก่ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เกี
ี ยวข้องทุกฝ่าย และเพือให้การประชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงเห็นควรกําหนดให้มกี าร
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผูแ้ ทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมเพือให้ผู้ถอื หุ้นปฏิบตั ิ
ต่อไป
According to the policy of the Securities and Exchange Commission of Thailand on the regulations for organizing the
shareholders’ meeting of the listed company dated February 19, 1999 with the objectives for the registered companies to use as good
practices, and to create confidence for all shareholders, investors and all related parties. And for the shareholders’ meeting of the listed
companies to be conducted with transparency, fairness and benefits to the shareholders; therefore, the company has reasonably
determined to have documents evidence verification of shareholders or shareholders’ proxies attending the meeting for the shareholders
to follow further.

ทัง; นี; บริษทั ขอสงวนสิทธิทจะผ่
ี อนผันการยืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื
หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบริษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
Anyhow, the company serves its right to delay on submitting the documents or evidence of shareholders or shareholders’
proxies attending the meeting for each case according to the consideration reasonably by the company.

หลักฐานเพือแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุม
Evidence of the right to attend the meeting

1. กรณี ผถู้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
In case the shareholder attends by oneself

-

ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
The shareholder is an ordinary person, a Thai nationality, please show the ID card or official card.

-

ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที
ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานทีลงทะเบียน
The shareholder is an ordinary foreign person, please show alien registration card or passport or documents in lieu of
passport at the area of registration.

-

กรณีมกี ารแก้ไขชือ-ชือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าว
In case of name-surname revision, the evidence certifying such change must be presented.

2. กรณี ผถู้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
In case the shareholder is unable to attend the meeting by oneself

2.1 กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิ สระ
In case of assigning a proxy to the Independent Director

ผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ คนใดคนหนึงเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ ตามรายชือดังต่อไปนี;
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The shareholder may select to assign a proxy to any independent director to attend the meeting with vote by the following list
names:

- พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล (Pol. Lt. Gen. Amarin Niemskul)
- นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ (Mr. Dheeruj Meedejprasert)
- นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง (Mr. Songpone Chanpongsang)
ผูถ้ อื หุน้ ทีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้จดั ทําขึน; และลง
นามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทระบุ
ี ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ มายังฝ่ายเลขานุ การบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง
ภายในวันพุธที 22 มิ ถนุ ายน 2559
Any shareholder who requires assigning a proxy to the independent director, please deliver the proxy form made and signed
completely according to the criteria specified in the form, and send to the corporate secretary department along with related documents
within Wednesday, June 22, 2016.

2.2 กรณี มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ ง
In case of assigning a proxy to any person

ผูถ้ อื หุน้ อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
The shareholder may select to assign a proxy to any person according to the shareholder’s wish as a proxy holder.

-

ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะ อาจมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะมากกว่า 1 รายได้แต่ไม่เกิน 3 ราย แต่ผูร้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียวเท่านัน; ทัง; นี; ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมนี;
The shareholder who is a proxy grantor may assign a proxy to more than 1 proxy holder, but not exceeding 3 proxy
holders. However, the proxy holder has the right to attend the meeting only one person. The proxy holder has his right
to attend the meeting and vote according to the proxy form attached herewith.

-

ในกรณีผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง; ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
ดูแลหุน้ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงก็ได้
In case the shareholder is a foreign investor and the Custodian in Thailand has been appointed to take care of such
shares, any form of proxy form can be used.

-

สําหรับผูถ้ อื หุน้ อืนทีมิใช่ผลู้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง; ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
ดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน; โดยผู้มอบฉันทะอาจ
แสดงความประสงค์ทออกเสี
ี
ยงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพียงทางใดทางหนึงเท่านัน; โดยกําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพือให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูร้ บั มอบฉันทะ แต่จะแบ่งหุน้ เพือลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
For other non-foreign shareholders and appoint a custodian in Thailand has been appointed to take care such shares,
the proxy form A. or proxy form B. shall be used only. The grantor may express his objectives to vote for each agendum
that he agrees, disagrees, or no vote by only one way or another which is determined in the proxy form so that the
proxy holder shall vote by the grantor’s objective, but the share shall not be divided for voting by many ways.

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนก่อนเวลาเริมประชุม อย่างน้อยครึงชัวโมง เพือให้
เจ้าหน้าทีของทางบริษทั ฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทนั เวลาเริมประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชือให้ครบถ้วน
หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความทีสําคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์
20 บาท
The proxy holder shall deliver the proxy form to the registration staff before the meeting starts at least a half an hour so that
the staff has some time to verify documents which are completely filled out and signed before the meeting starts. In case of any
correction, the grantor must sign to confirm every place and the proxy form must be attached Baht 20 duty stamps.

37

TMI

หนังสือเชิ ญประชุมวิ สามัญ ครังที 1/2559

3. กรณี ผถู้ ือหุ้นถึงแก่กรรม
In case of the deceased shareholder

ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคําสังศาล
แต่งตัง; ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ซึงลงนามรับรองโดยผูม้ อี าํ นาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิมเติมด้วย
Granting the executor to attend the meeting by himself or to assign a proxy to other person to attend the meeting. The court
order to appoint such executor must be additionally presented and signed within 6 months before the meeting day.

4. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยาว์
In case of the minor shareholders

ให้บดิ า-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิมเติมด้วย
Granting the father-mother or the legal guardian to attend the meeting by oneself or to assign a proxy to other person to
attend the meeting instead, the copy of the house registration from the minor shareholders must be additionally presented.

5. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรือผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
In case of the incompetent person or quasi-incompetent shareholder

ให้ผู้อนุ บาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อนเข้
ื าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสาร
คําสังศาลแต่งตัง; ให้เป็ นผู้อนุ บาลหรือผู้พทิ กั ษ์ ซึงลงนามรับรองโดยผู้มอี ํานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดง
เพิมเติมด้วย
Granting the guardian or the curator to attend the meeting by oneself or to assign a proxy to other person to attend the
meeting with the court order to appoint to be a guardian or the curator, signed to certify by the authorized person within 6 months
before the meeting day.
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เอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
Documents required for proxy

1. กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทยหรือสัญชาติ ต่างด้าว
In case of the grantor is an ordinary person, Thai or foreign nationality

-

หนังสือมอบฉันทะทีกรอกข้อความครบถ้วน
Proxy form to be completely filled out;

-

สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ หรือ สําเนา
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
Copy of ID card or copy of official card certified true copy by the grantor or copy of alien registration card or copy of
passport certified true copy by the grantor.

2. กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลสัญชาติ ไทย
In case of the grantor is a Thai Juristic Person

-

หนังสือมอบฉันทะทีกรอกข้อความครบถ้วน
Proxy form to be completely filled out;

-

สําเนาหนังสือรับรองการของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่ วยงานทีมีอํานาจรับรอง ทีได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึง
รับรองสําเนาถูกต้อง โดยบุคคลผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือของนิตบิ ุคคลนัน; ๆ
Copy of certificate from Ministry of Commerce or the agencies with authorization issuing not exceeding 1 year, certified
true copy by the authorized person of such juristic person;

-

สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามแทน
นิตบิ ุคคล ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามดังกล่าว
Copy of ID card or official card or passport of the authorized director who signs for the juristic person, certified true copy
by the authorized person of such juristic person.

ทังนี ผูร้ บั มอบฉันทะทีประสงค์จะเข้าประชุม จะต้องแสดงบัตรประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ/หนังสือ
เดิ นทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะเพือลงทะเบียน
Moreover, the proxy holder who wishes to attend the meeting must present the ID Card/Official Card/Passport (for
foreigners) of the proxy holder in order to register.

39

