สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 7

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา
(1)
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้ แ สดงเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ เช่ น บั ต รประจ าตั ว ประชาชน
บัต รประจาตั วข้ าราชการ ใบขั บ ขี่ หรื อหนั งสื อเดิ นทาง และหากมี การเปลี่ ย นชื่อ – นามสกุ ล ให้ ยื่นหลั กฐาน
ประกอบด้วย
(2)

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download
ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) สาเนาเอกสารที่ส่ วนราชการออกให้ ข องผู้ ถื อหุ้ น ตามข้ อ (1) และผู้ ถื อหุ้ นได้ ล งชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล
(1)
กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
ข้อ (1)
(1.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้แ ทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ) และมี ข้ อความแสดงให้ เ ห็ นว่ าผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น
ผู้เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(2)

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(2.1) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อ มหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ สามารถ
Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(2.3) ส าเนาเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ข องผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ) ซึ่ ง เป็ น
ผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(2.4) แสดงเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ข องผู้ รั บ มอบฉั น ทะ เช่ น เดี ย วกั บ กรณี
บุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนั ดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก
www.rwi.co.th ซึ่ ง มีใ ห้ เลื อก 3 แบบ (ให้ใ ช้ แบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่ ง ได้ กรอกข้อความถูกต้ อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มี
อานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่ าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญ าตประกอบธุร กิจ คัสโตเดีย น
(Custodian)
(2)
ผู้รั บ มอบฉั นทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่ วนราชการออกให้ ที่ ยัง ไม่ หมดอายุ เช่น บั ตรประจาตั ว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อ หนังสื อเดิ นทาง ของผู้รั บมอบฉันทะต่ อ
เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดู แ ลหุ้ น จะใช้ หนั งสื อ มอบฉั น ทะได้ ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ ไ ด้
สาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2.

วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนัง สือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ กาหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้
 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ น แบบที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
(2) มอบฉั นทะให้บุค คลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ข องผู้ ถือหุ้น หรือเลื อกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิ ส ระของบริ ษัท คนใดคนหนึ่ ง โดยให้ ร ะบุ ชื่ อพร้ อมรายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ ผู้ ถื อหุ้ นประสงค์ จ ะ
มอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้ง นี้ ผู้ ถือหุ้ นไม่ ส ามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้ นโดยมอบฉั นทะให้ ผู้ รั บ มอบฉั นทะหลายคนเพื่อแบ่ ง แยก
การลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้
3.
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็น
ต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่
1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมา
พร้อมนี้
4.

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิ จารณาและลงคะแนน
ได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตั้ งกรรมการตามข้อบังคั บของบริษัท ข้อ 17 ให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเลือกตั้ ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสีย งที่มีอยู่ ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุค คลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ง ได้รับคะแนนเสีย งสูงสุด ตามลาดั บลงมาเป็นผู้ได้รั บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้ นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2.

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ประธานที่ป ระชุ มหรื อผู้ ด าเนิ นการประชุ มจะชี้แ จงรายละเอี ย ดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้
(1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดาเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ ล ะวาระ โดยจะมี การสอบถามความเห็ น ที ล ะครั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ว่ ามี ผู้ ถื อ หุ้ นท่ านใด
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง
ไม่ เ ห็ นด้ วยและงดออกเสี ย งเท่ านั้ น จากนั้ นจะนามาหั กออกจากเสี ย งทั้ ง หมดที่ เ ข้ าร่ วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถื อหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

