สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 6
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
(2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อสามารถ Download ได้
จาก www.uwc.co.thซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ (ให้ ใช้ แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อ รับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(2.3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้ อ (1)
กรณีนิติบุคคล
(1) กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1.1) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้ อ
(1)
(1.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุม
มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2) กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อสามารถ Download ได้
จาก www.uwc.co.thซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ(ให้ ใช้ แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทน
นิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2.3) สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2.4) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ
(1)

กรณีผ้ ถู อื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อสามารถ
Download ได้ จาก
www.uwc.co.thซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ (ให้ ใช้ แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะผู้มอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจกระทา
การแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (
Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
(Custodian)
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อ
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ในกรณี ผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงั ้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผู้ถอื
หุ้นนอกจากนัน้ จะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่ านัน้
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
กาหนดหรื อสามารถ Download ได้ จาก www.uwc.co.th ซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะ มอบฉันทะ หรื อ
กาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้

3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน1ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา
8.00 น. เป็ นต้ นไปในวัน จันทร์
ที่ 30พฤศจิกายน 2558 ณห้ องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่เขต
บางคอแหลมกรุงเทพมหานครตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธียกมือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่
เสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านัน้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนได้ แต่ไม่
สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2.

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมหรื อผู้ดาเนินการประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบ
โดยมีแนวทาง ดังนี ้
(1) ประธานที่ประชุมหรื อผู้ดาเนินการประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้ จากที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้น ท่านใด เห็นด้ วย ไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้ วยและงดออกเสียงเท่านัน้ จากนันจะน
้ ามาหักออกจากเสียงทังหมดที
้
่ เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
3.

มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
 กรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท

