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ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2560

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง ข้อพึงปฏิบตัิสําหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที�ดี ซึ�งจะเป็น

การสร้างความเชื�อมั�นให้เกิดขึ �นแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ

เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป

ทั �งนี � เนื�องจากผู้ ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบัข้อพึงปฏิบตัิที�นํามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที�จะ

ผ่อนผนัการยื�นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที�

บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงหลกัฐานและปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี �

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

1. บุคคลธรรมดา  ใบลงทะเบียน

1.1 ผู้ถอืหุ้นที�มีสัญชาติไทย  บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือ

บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบัขี�) 

 หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ ให้แสดงหลกัฐานการเปลี�ยนแปลงนั �นด้วย

1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทน

หนงัสอืเดินทางที�ยงัไมห่มดอาย ุ

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง)

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ

 สาํเนาบตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้นหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ 

 บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2. นิติบุคคล  ใบลงทะเบียน

2.1 นิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ

ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทบับริษัท

 หนงัสอืรับรองนิติบคุคลออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ

กรรมการผู้มีอํานาจในหนงัสอืรับรองนิติบคุคล
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 หนังสือมอบฉันทะ ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 หากมีการเปลี�ยนชื� อห รือนามสกุล  ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลี�ยนแปลงนั �นด้วย

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ

2.2 นิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ

หมายเหตุ ในกรณีของสําเนาเอกสาร

จะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ

ผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ

หากเป็นเอกสารที�จัดทําขึ �นในต่างประเทศ ควรมี

การรับรองลายมือชื�อโดยพนกังานรับรองเอกสาร

 หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ

กรรมการผู้มีอํานาจในหนงัสอืรับรองนิติบคุคล

 หนังสือมอบฉันทะ ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 หากมีการเปลี�ยนชื� อห รือนามสกุล  ใ ห้แสดงหลักฐานการ

เปลี�ยนแปลงนั �นด้วย

 บตัรประจําตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของ

ผู้ รับมอบฉนัทะ

กรณีมอบฉนัทะ (ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้อง)

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ

 สาํเนาหนงัสอืรับรองและลงลายมือชื�อรับรองโดยผู้มีอํานาจของนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะ 

 สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี�ของผู้ รับมอบฉนัทะ

• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 

การมอบและหนงัสอืมอบฉนัทะ  

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื� อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที�

2 กุมภาพนัธ์ 2550 ได้กําหนดแบบของหนงัสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชน

จํากดัไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ�งแบบใดที�ได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั �งนี �แล้ว คือ

แบบ รายละเอียด สาํหรับใช้ในกรณี

แบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่าย

ไมซ่บัซ้อน 

กรณีผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทั�วไป

แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะ

มอบฉนัทะที�ละเอียด ชดัเจนตายตวั

กรณีผู้ ถือหุ้ นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือ

กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและ

แต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

กรณีที�ผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �ง

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 
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วิธีการมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ

 ผู้ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้

 ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉันทะให้

ถกูต้องครบถ้วน 

 ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทั �งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื�อให้

ถกูต้องและมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 

 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

ตามชื�อ-ที�อยูข่องบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง

สาํนกัเลขานกุารบริษัท  

บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) 

เลขที� 88 ปาโซ ่ทาวเวอร์ ชั �น 18 ถนนสลีม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

 หากผู้ รับมอบฉนัทะมาด้วยตนเอง ต้องนําหนงัสือมอบฉนัทะไปยื�นต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท ณ สถานที�ประชมุเพื�อ

ลงทะเบียนลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 ชั�วโมงก่อนการเริ�มประชมุ เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร

และให้ทนัเวลาเริ�มประชมุ

หมายเหตุ บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วนเข้า

ร่วมประชมุเทา่นั �น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

เจ้าหน้าที�ของบริษัทจะเริ�มรับลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ สถานที�ประชุมลว่งหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ�งชั�วโมง 

หรือตั �งแตเ่วลา 12.30 น. จนถึงกําหนดเวลาเริ�มการประชมุ 

สถานที�ประชุม : ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที� 99 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จะจดัเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ ถือหุ้น ณ จดุลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชมุเพื�อผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะใช้ระบลุงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุ 

หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง 

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานที�ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที�ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้ นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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ให้ผู้ ถือหุ้นระบใุนบตัรลงคะแนนที�แจก และชมูือขึ �นเพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทเก็บและรวบรวมบตัรทั �งหมดเพื�อทําการตรวจนบั 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้จดัให้มีคนกลางร่วมทําหน้าที�ตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสยีงในทกุวาระการประชมุ 

1. มติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี �

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี �ขาด

 ในกรณีอื�น ซึ�งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดําเนินการ

ให้เป็นไปตามที�กําหนดนั �น โดยประธานที�ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน

เสยีงในแตล่ะวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงตามที�ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือ

มอบฉนัทะเทา่นั �น

3. ผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื�องใด ห้ามมิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั �น และประธานที�ประชมุอาจเชิญ

ผู้นั �นออกนอกห้องประชมุชั�วคราวได้

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสยีง 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ �� กําหนดว่า ผู้ ถือหุ้ นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุ้ นต่อหนึ�งเสียง บริษัทฯ 

จะนบัคะแนนเสียงที�เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที�ตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ก่อนเริ�มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหกัคะแนนเสียงที�ไม่

เห็นด้วย และงดออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะออกจากหุ้นทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�มาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีง จากนั �น ประธานฯ จะแจ้งผลการนบัคะแนนเสยีงให้ที�ประชมุทราบในแตล่ะวาระของการประชมุหลงัจากที�การ

นบัคะแนนเสยีงเสร็จสิ �น

หมายเหต ุบริษัทลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

การออกเสยีงลงคะแนนเและการนบัคะแนนเสยีง 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที�ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สําหรับแต่ละวาระการ

ประชุม (ทั �งหมด 6 วาระ ไม่รวมวาระ อื�นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั �นจะระบชืุ�อผู้ ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่า

หนึ�งหุ้นมีหนึ�งเสียง ซึ�งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องใช้บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนนี �ให้ถกูต้องตรง

กบัวาระ 
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2. สําหรับการทําเครื�องหมายลงบนบตัรลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสยีงในแตล่ะวาระ โดยให้ผู้ ถือหุ้นทําเครื�องหมายถกู () หรือ กากบาท () อยา่งใดอยา่งหนึ�งลงในช่อง

ที�เป็นความประสงค์ของทา่นเพียงช่องเดียวเทา่นั �น 

บตัรเสยี  

บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนที�มีการกาเครื�องหมายอื�นใดนอกจากเครื�องหมายถกู () หรือ กากบาท () 

เพียงหนึ�งเครื� องหมาย หรือ มากกว่าหนึ�งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที� กําลังพิจารณา 

จะถือเป็นบตัรเสยี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยประธานในที�ประชุมหรือผู้ ที�ดําเนินการประชุมแทนอยู่ใน

ระหว่างนั �น จะขอให้ผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ �น และส่งบตัรลงคะแนนเสียงที�ทําเครื�องหมาย

แล้ว และถกูต้องตรงกบัวาระที�กําลงัพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัท

2. เมื�อเจ้าหน้าที�ของบริษัททําการรวบรวมบตัรคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสยีงหรือไมเ่ห็นด้วยเสร็จแล้ว จะทํา

การนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที�ประชุม โดยประธานที�ประชุมจะเป็นผู้ สรุปผลการ

ลงคะแนนตอ่ที�ประชมุในแตล่ะวาระ

3. ผู้ ถือหุ้ นที�มาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที�เข้าร่วมประชุมเท่านั �น สําหรับท่าน

ผู้ ถือหุ้นที�กลบัไปก่อนการประชมุสิ �นสดุนั �น จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที�ยงัมิได้พิจารณา 


