สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7
ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถ ือหุน
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย เรื่อง ขอพึงปฏิบั ติสําหรับการจัดประชุ ม
ผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน ลงวั นที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบ ริษัทจดทะเบียนถือเป น
แนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของกับทุกฝาย และ
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน
บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มี
สิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติ
ที่นํามาใชในการประชุมผูถือหุน บริษัท จึงขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปน
ผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
•

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม
บริษัทใครขอใหผูถือหุนแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน ดังตอไปนี้
ผูเขารวมประชุม

1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ ือหุนที่มีสัญชาติไทย

เอกสารหรือหลักฐาน

ใบลงทะเบียน
 บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
 หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหแสดง
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงนัน้ ดวย
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ
 ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางที่ยงั ไมหมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง)

หนังสือมอบฉันทะซึง่ ไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ

บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคล
 ใบลงทะเบียน
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 หนังสือรับรองนิติบุคคลออกใหไมเกิน 30 วัน โดย
หมายเหตุ ในกรณี ข องสํ า เนาเอกสารจะต อ งมี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
การรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการ  บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ผู มี อํ า นาจลงนาม พร อ มตราประทั บ
ตางประเทศ) ของกรรมการผู มีอํา นาจในหนังสื อ
บริษัท
รับรองนิติบุคคล
 หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ซึ่ ง ได ก รอกข อ ความถู ก ต อ ง
ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบ
ฉันทะ


หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ใหแสดงหลักฐาน
การเปลี่ยนแปลงนั้นดวย
 บัต รประจําตั วหรื อหนั งสื อเดิ น ทาง (กรณี เปน ชาว
ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
 หนังสือรับรองนิติบุคคล
หมายเหตุ ในกรณี ข องสํ า เนาเอกสารจะต อ งมี  บั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น
การรั บรองสํ าเนาถู กต องโดยกรรมการ
ชาวต า งประเทศ) ของกรรมการผู มี อํ า นาจใน
ผู มี อํ า นาจลงนาม พร อ มตราประทั บ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
บริษัท และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นใน  หนั งสื อมอบฉั น ทะ ซึ่ ง ได ก รอกข อ ความถู ก ต อ ง
ตางประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
ครบถ ว นและลงลายมื อ ชื่ อ ผู ม อบฉั น ทะและ
ผูรับมอบฉันทะ
โดยพนักงานรับรองเอกสาร
 หากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ให แ สดง
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงนัน้ ดวย
 บั ต รประจํ า ตั ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป น
ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง)

หนังสือมอบฉันทะซึง่ ไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

สําเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ

สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขีข่ องผูรับมอบฉันทะ


•

การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

การมอบและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่
2 กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัท
มหาชนจํากัดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใดที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว คือ
แบบ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไม
ซับซอน
หนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จ ะ
มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ
แต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

สําหรับใชในกรณี
กรณีผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป
กรณีผูถือหุนตองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระ ใหเปนผูรับมอบฉันทะ
กรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง
คั ส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศไทยเป น
ผูรับฝากและดูแลหุน

วิธีการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ

ผูม อบฉัน ทะจะตองมอบฉั นทะใหผู รับ มอบฉั น ทะเพี ยงรายเดีย วเป นผู เข าประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะให
ถูกตองครบถวน

ปดอากรแสตมป 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งขีดฆ าลงวัน ที่ที่ทําหนั งสือมอบฉันทะดังกลา ว
เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

ส ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะฉบั บ จริ ง พร อมป ด อาการแสตมป แ ละเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย น
ตามชื่อ-ที่อยูของบริษัท โดยจาหนาซองถึง
งานเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) เลขที่ 88 ปาโซทาวเวอร ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



หรือนําสงหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและแนบเอกสารประกอบบรรจุในซองจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทได
จัดเตรียมไวให
หากผูรับมอบฉันทะมาดวยตนเอง ตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม
เพื่อลงทะเบียนลวงหนาอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนการเริ่มประชุม เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม
หมายเหตุ บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและ
ครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น

การลงทะเบียนเขารวมประชุม
เจาหนาที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุน ณ สถานที่ประชุมลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา
หนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 12.30 น. จนถึงกําหนดเวลาเริ่มการประชุม
สถานที่ประชุม : ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
•

การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขาหองประชุมเพื่อผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะใชระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทเก็บและรวบรวมบัตร
ทั้งหมดเพื่อทําการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัท ไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม

1.

มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางกรณีปกติ ใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน
หนังสือมอบฉันทะเทานั้น


2.
3.

ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผูนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวได
หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 40 กําหนดวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง บริษัท
จะนับคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กอนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจงใหทราบวา บริษัท จะนับคะแนนเสียงแตละวาระ โดยวิธีการหักคะแนน
เสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงของผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะออกจากหุนทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานฯ จะแจงผลการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบในแตละ
วาระของการประชุมหลังจากที่การนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น
หมายเหตุ บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผูถือหุนดวยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนเและการนับคะแนนเสียง
1.

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรลงคะแนนเสียงเปนแผนพิมพสําหรับแตละวาระ
การประชุม (ทั้งหมด 8 วาระ ไมรวมวาระอื่นๆ) โดยในแตละแผนนั้นจะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง
โดยถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้
ใหถูกตองตรงกับวาระ

2.

สําหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ จะใชบัตร
ลงคะแนนเสียงเปนแผนพิมพแยกเปนหัวขอยอยตางหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการไวทั้ง 3 ทาน แยกตางหากจากกัน เพื่อใหพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลตองเลือก

3.

สําหรับการทําเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทําเครื่องหมายถูก () หรือ กากบาท () อยางใดอยางหนึ่ง
ลงในชองที่เปนความประสงคของทานเพียงชองเดียวเทานั้น

บัตรเสีย
บั ต รหลั ก ฐานการออกเสี ย งลงคะแนนที่ มี การกาเครื่ องหมายอื่ น ใดนอกจากเครื่ องหมายถู ก () หรื อ
กากบาท () เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกวาหนึ่งชอง หรือ เปนการออกเสียงลงคะแนนไมตรงกับวาระที่กําลัง
พิจารณาจะถือเปนบัตรเสีย
1.

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูใน
ระหวางนั้น จะขอใหผูถือหุนที่งดออกเสียงหรือไมเห็นดวยชูมือขึ้น และสงบัตรลงคะแนนเสียงที่ทําเครื่องหมาย
แลว และถูกตองตรงกับวาระที่กําลังพิจารณาใหแกเจาหนาที่ของบริษัท

2.

เมื่อเจาหนาที่ของบริษัททําการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผูถือหุนที่งดออกเสียงหรือไมเห็นดวยเสร็จแลว
จะทําการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเปนผูสรุปผล
การลงคะแนนตอที่ประชุมในแตละวาระ

3.

ผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เขารวมประชุมเทานั้น สําหรับทาน
ผูถือหุนที่กลับไปกอนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิไดพิจารณา

