สิงทีส่ งมาด้ วย 7
เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุ ม
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผู้ถอื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรื อ สัญชาติต่างด้ าว :
1.1.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบาร์ โคด
1.1.2 แสดงเอกสารทีหน่ว ยงานราชการออกให้ และยังไม่ ห มดอายุซึงมี รูป ถ่า ย เช่น บัตรประจํา ตัวประชาชน
บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น
กรณีทีผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดามี การแก้ไข ชือ-ชือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :
1.2.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบาร์ โคด
1.2.2 สําเนาหนังสือรับ รองของกระทรวงพาณิชย์ ห รื อหน่ วยงานทีมีอํานาจรับ รองได้ ออกให้ ไม่ เ กิน 3 เดือน ซึง
รับ รองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนันๆ และประทับตรา (ถ้ ามี)
1.2.3 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีมาเข้ าร่ วมประชุมซึงรับรองความถูกต้ องแล้ ว
1.3 ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
1.3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบาร์ โคด
1.3.2 หนังสือรับ รองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล หรื อ เอกสารอืนทีหน่วยงานราชการได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
ซึงแสดงชือกรรมการผู้มีอํานาจและอํานาจกรรมการ พร้ อมทังรับ รองโดยโนตารี พบั ลิคหรื อหน่วยงานที มี
อํานาจคล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอาํ นาจทีมาเข้ าร่ วมประชุมซึงรับ รองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และสัญชาติตา่ งด้ าว:
2.1.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบาร์ โคด
2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีกรอกข้ อความครบถ้ วน
2.1.3 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
2.1.4 ผู้รับ มอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพือลงทะเบียนเข้ าประชุม
2.2 กรณีทีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย:
2.2.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบ าร์ โคด
2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีกรอกข้ อความครบถ้ วน
2.2.3 สําเนาหนังสือรับ รองของกระทรวงพาณิชย์ ห รื อหน่ วยงานทีมีอํานาจรับ รองได้ ออกให้ ไม่ เ กิน 3 เดือน ซึง
รับ รองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนันๆ และประทับตรา (ถ้ ามี)
2.2.4 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือแทนนิติบุคคลนันๆ ซึงรั บ รองความถูกต้ องโดย
กรรมการดังกล่าวแล้ ว
2.2.5 ผู้รับ มอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพือลงทะเบียนเข้ าประชุม
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2.3 กรณีทีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
2.3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบ าร์ โคด
2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีกรอกข้ อความครบถ้ วน
2.3.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล หรือ เอกสารอืนทีหน่วยงานราชการได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
ซึงแสดงชือกรรมการผู้มีอํานาจและอํานาจกรรมการ พร้ อมทังรับ รองโดยโนตารี พบั ลิคหรื อหน่วยงานที มี
อํานาจคล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
2.3.4 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนนิตบิ ุคคลนันๆ ซึงรั บ รองความถูกต้ องโดย
กรรมการดังกล่าวแล้ ว
2.3.5 ผู้รับ มอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพือลงทะเบียนเข้ าประชุม
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึงมีบ าร์ โคด
3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทีกรอกข้ อความครบถ้ วน
3.3 สําเนาเอกสารของผู้ถอื หุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
3.4 สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศทีมอบอํานาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
3.5 สําเนาหนังสือยืนยัน หรื อ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
3.6 สําเนาหนังสือมอบอํานาจที Custodian มอบอํานาจให้ กรรมการ หรื อผู้บ ริ ห าร หรื อพนักงานของ Custodian
มอบฉัน ทะได้ ซึงรับ รองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
3.7 สําเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึงรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพือลงทะเบียนเข้ าประชุม
ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนัน โปรดติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้ วย
เอกสารทีมิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษต้องจัดทําคําแปลเป็ น ภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และรั บ รองความ
ถูกต้ องของคําแปลโดยผู้มอบฉันทะ
4. กรณีมอบฉัน ทะให้ กรรมการอิส ระ : ผู้ถือ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้ นายธนา เธี ยรอัจฉริ ยะ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ทังนี กรณีทีผู้มอบฉันทะกําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้ลงมติแ ทน
ตามทีเห็นสมควรแล้ ว กรรมการอิสระทีได้รับ มอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
สําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558 เพือหลีกเลียงการมีสว่ นได้ เสียในกรณีดงั กล่าว
ผู้ถอื หุ้นทีประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผู้รับ มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีได้ จดั ทําขึน และ
ลงนามครบถ้ ว น พร้ อมเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ องโดยส่งถึงเลขานุ การบริ ษัท เซ็ป เป้ จํากั ด (มหาชน) เลขที 2 ซอย
พระรามเก้ า 28 ถนนพระรามเก้ า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวัน ที 17 เมษายน 2558 จักเป็ น
พระคุณยิง
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การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าทีบริ ษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนในวันประชุมตังแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้ นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นับ 1 (หนึง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
- ในกรณีป กติใ ห้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้น ซึงมาประชุม และมี สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
- ในกรณีอืน ซึงมีกฎหมายและหรื อข้ อบังคับ บริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีป กติก็ให้ ดําเนิ นการให้ เป็ นไป
ตามทีกําหนดนัน โดยประธานในทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู อื หุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมี สิทธิ ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่ เห็ นด้ วย หรื องดออกเสียง
เพียงทางหนึงทางใดเท่านัน จะแบ่งหุ้นเพือลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนน ตามทีผู้มอบฉันทะระบุ
ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน
4. ผู้ถอื หุ้นทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน และประธานในทีประชุม
อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกนอกห้ องประชุมชัวคราวก็ได้
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