เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่ วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 7

1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ สัญชาติต่างด้ าว :
1.1.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ แ ละยัง ไม่หมดอายุซึ่งมี รูปถ่ าย เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น
กรณีทีผ่ ถู้ ือหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชือ่ -ชือ่ สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย :
1.2.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
1.2.2 สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง
รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนั ้นๆ และประทับตรา (ถ้ ามี)
1.2.3 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจที่มาเข้ าร่ วมประชุมซึ่งรับรองความถูกต้ องแล้ ว
1.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
1.3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
1.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจและอานาจกรรมการ พร้ อมทั ้งรับรองโดยโนตารี พับลิคหรื อหน่วยงานที่มีอานาจ
คล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจที่มาเข้ าร่ วมประชุมซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ อง

2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และสัญชาติต่างด้ าว :
2.1.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
2.1.3 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
2.1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม
2.2 กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย :
2.2.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
2.2.3 สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่ง
รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนั ้นๆ และประทับตรา (ถ้ ามี)
2.2.4 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั ้นๆ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
โดยกรรมการดังกล่าวแล้ ว
2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม

2.3 กรณีที่ผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
2.3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
2.3.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล หรื อ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ ออกให้ ไม่เกิน 3
เดือนซึง่ แสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจและอานาจกรรมการ พร้ อมทั ้งรับรองโดยโนตารีพบั ลิคหรือหน่วยงานที่
มีอานาจคล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
2.3.4 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั ้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้ อง
โดยกรรมการดังกล่าวแล้ ว
2.3.5 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถอื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
3.3 สาเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามข้ อ 1 แล้ วแต่กรณี
3.4 สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอานาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
3.5 สาเนาหนังสือยืนยัน หรือ สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
3.6 สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ Custodian มอบอานาจให้ กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบ
ฉันทะได้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
3.7 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม
ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนั ้น โปรดติดอากรแสตมป์จานวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้ วย
เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และรับรองความ
ถูกต้ องของคาแปลโดยผู้มอบฉันทะ
4. กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ : ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระท่านหนึง่ รายละเอียดตามที่ ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 4 เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ ให้ กรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จัดทาขึ ้น และ
ลงนามครบถ้ วน พร้ อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยส่งถึง เลขานุการบริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคาร
เอสพี อาเขต ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน
2562 จักเป็ นพระคุณยิ่ง จักเป็ นพระคุณยิ่ง

การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่บริษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั ้งแต่เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นับ 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
• ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
• ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แ ตกต่ างจากกรณีป กติก็ใ ห้ ดาเนินการให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กาหนดนั ้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงเพียง
ทางหนึง่ ทางใดเท่านั ้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุ
ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั ้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกนอกห้ องประชุมชัว่ คราวก็ได้

