สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรื อ สัญชาติตา่ งด้ าว :
1.1.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็ นต้ น
กรณีทีผ่ ถู้ ือหุน้ บุคคลธรรมดามี การแก้ไข ชื ่อ-ชื ่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในประเทศไทย :
1.2.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
1.2.2 สาเนาหนังสือรั บรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองได้ ออกให้ ไม่เกิ น 3 เดือน ซึ่ง
รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ และประทับตรา (ถ้ ามี)
1.2.3 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจที่มาเข้ าร่วมประชุมซึง่ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
1.3 ผู้ถือหุ้นเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
1.3.1 แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ มีบาร์ โคด
1.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล หรื อ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจและอานาจกรรมการ พร้ อมทังรั
้ บรองโดยโนตารี พบั ลิค หรื อหน่วยงานที่มี
อานาจคล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
1.3.3 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจที่มาเข้ าร่วมประชุมซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ อง
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และสัญชาติตา่ งด้ 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 สาเนาหนังสือรั บรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่มีอานาจรับรองได้ ออกให้ ไม่เกิ น 3 เดือน ซึ่ง
รับรองความถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ และประทับตรา (ถ้ ามี)
2.2.4 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดย
กรรมการดังกล่าวแล้ ว
2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม
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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 นนิติบคุ คล หรื อ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน
ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจและอานาจกรรมการ พร้ อมทังรั
้ บรองโดยโนตารี พบั ลิค หรื อหน่วยงานที่มี
อานาจคล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
2.3.4 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดย
กรรมการดังกล่าวแล้ ว
2.3.5 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอื 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 หรื อ สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
3.6 สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ Custodian มอบอานาจให้ กรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ Custodian
มอบฉันทะได้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
3.7 สาเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้ องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้ าประชุม
ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนัน้ โปรดติดอากรแสตมป์จานวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้ วย
เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และรับรองความ
ถูกต้ องของคาแปลโดยผู้มอบฉันทะ
4. กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ : ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวกัลณิการ์ ตริยางกูรศรี กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ จดั ทาขึ ้น และ
ลงนามครบถ้ วน พร้ อมเอกสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยส่ง ถึ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เซ็ ป เป้ จ ากั ด (มหาชน) เลขที่ 2
ซอยพระรามเก้ า 28 ถนนพระรามเก้ า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560
จักเป็ นพระคุณยิ่ง
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การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทจะเปิ ดรับลงทะเบียนในวันประชุมตังแต่
้ เวลา 11.30 น. เป็ นต้ นไป
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั 1 (หนึง่ ) หุ้น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
- ในกรณี อื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรื อข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดไว้ แตกต่างจากกรณี ปกติก็ให้ ดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิ ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
เพียงทางหนึง่ ทางใดเท่านัน้ จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุ
ไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกนอกห้ องประชุมชัว่ คราวก็ได้

60

