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ข้ อปฏิบตั ิสาํ หรับการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที 1/2560
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิทีดี ซึงจะเป็ น
การสร้ างความเชือมันให้ เกิดขึนแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดให้ มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
ทังนี เนืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิทีนํามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิทีจะ
ผ่อนผันการยืนเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที
บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ ใคร่ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถอื หุ้นทีมีสัญชาติไทย

1.2 ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ

เอกสารหรือหลักฐาน
 ใบลงทะเบียน
 บัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อใบอนุญาตขับขี)
 หากมีการเปลียนชือหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลียนแปลงนันด้ วย
 ใบสํา คัญ ประจํ า ตัว คนต่า งด้ าว หรื อ หนังสือ เดิน ทาง หรื อ เอกสารใช้ แทน
หนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ถือหุ้นหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
 บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
2. นิติบุคคล

เอกสารหรือหลักฐาน
 ใบลงทะเบียน

 หนังสือรับรองนิติบคุ คลออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ ในกรณี ข องสํ า เนาเอกสาร
จะต้ องมีการรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ  บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจในหนังสือรับรองนิติบคุ คล
ผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมตราประทับบริ ษัท
2.1 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
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 หนัง สื อ มอบฉั น ทะ ซึ งได้ กรอกข้ อความถูก ต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 หากมี ก ารเปลี ยนชื อหรื อนามสกุ ล ให้ แสดงหลั ก ฐานการ
เปลียนแปลงนันด้ วย
 บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่ างประเทศ
 หนังสือรับรองนิติบคุ คล
หมายเหตุ ในกรณี ข องสํ า เนาเอกสาร  บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอํานาจในหนังสือรับรองนิติบคุ คล
จะต้ องมีการรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมตราประทับบริ ษัท และ  หนัง สื อ มอบฉั น ทะ ซึ งได้ กรอกข้ อความถูก ต้ องครบถ้ วนและ
ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
หากเป็ นเอกสารทีจัดทําขึนในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชือโดยพนักงานรับรองเอกสาร  หากมี ก ารเปลี ยนชื อหรื อนามสกุ ล ให้ แสดงหลั ก ฐานการ
เปลียนแปลงนันด้ วย
 บัตรประจําตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสําเนาถูกต้ อง)
 หนังสือมอบฉันทะซึงได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 สําเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชือรับรองโดยผู้มีอํานาจของนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะ
 สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขีของผู้รับมอบฉันทะ
• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
การมอบและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เรื อง กํ า หนดแบบหนัง สื อ มอบฉัน ทะ (ฉบับ ที 5) พ.ศ. 2550 ลงวัน ที
2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ กําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมหาชน
จํากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ ใช้ แบบหนึงแบบใดทีได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครังนีแล้ ว คือ
แบบ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบทัวไป ซึงเป็ นแบบทีง่าย
ไม่ซบั ซ้ อน
หนังสือมอบฉันทะทีกํ าหนดรายการต่างๆ ทีจะ
มอบฉันทะทีละเอียด ชัดเจนตายตัว
เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่ง ตังให้ คัส โตเดี ย น (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สําหรับใช้ ในกรณี
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัวไป
กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ต้ อ งการมอบฉัน ทะให้ บุค คลอื น หรื อ
กรรมการอิสระ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
กรณี ที ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่งตัง
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
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วิธีการมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้ม อบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้ า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
 ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้
ถูกต้ องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
 ส่ง หนัง สื อ มอบฉัน ทะฉบับ จริ ง พร้ อมปิ ด อาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น
ตามชือ-ทีอยูข่ องบริ ษัท โดยจ่าหน้ าซองถึง
สํานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
เลขที 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 หากผู้รับมอบฉันทะมาด้ วยตนเอง ต้ องนําหนังสือมอบฉันทะไปยืนต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ณ สถานทีประชุมเพือ
ลงทะเบียนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัวโมงก่อนการเริ มประชุม เพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ ทนั เวลาเริ มประชุม
หมายเหตุ บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วนเข้ า
ร่วมประชุมเท่านัน
การลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทจะเริ มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานทีประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึงชัวโมง
หรื อตังแต่เวลา 12.30 น. จนถึงกําหนดเวลาเริ มการประชุม
สถานทีประชุม : ณ ห้ องอโนมาแกรนด์ ชัน 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้ าห้ องประชุมเพือผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะใช้ ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยประธานทีประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสีย งในแต่ล ะวาระ โดยจะสอบถามที ล ะวาระในที ประชุม ว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใด เห็ น ด้ ว ย ไม่เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง

สิงทีส่ งมาด้ วย 8
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนทีแจก และชูมือขึนเพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเก็บและรวบรวมบัตรทังหมดเพือทําการตรวจนับ
ทังนี บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีคนกลางร่วมทําหน้ าทีตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
1. มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี
 กรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
 ในกรณี อื น ซึ งมี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท กํ า หนดไว้ แ ตกต่ า งกรณี ป กติ ให้ ดํ า เนิ น การ
ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดนัน โดยประธานทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงตามทีผู้มอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านัน
3. ผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน และประธานทีประชุมอาจเชิญ
ผู้นนออกนอกห้
ั
องประชุมชัวคราวได้
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ กํ า หนดว่า ผู้ถื อ หุ้น ทุก คนมี ค ะแนนเสีย งเท่า กับ หนึงหุ้น ต่ อ หนึงเสีย ง บริ ษั ท ฯ
จะนับคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงทีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ก่อนเริ มประชุม ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงทีไม่
เห็นด้ วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทังหมดของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง จากนัน ประธานฯ จะแจ้ งผลการนับคะแนนเสียงให้ ทีประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมหลังจากทีการ
นับคะแนนเสียงเสร็ จสิน
หมายเหตุ บริ ษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนเและการนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็ นแผ่นพิมพ์สําหรับแต่ละวาระการ
ประชุม (ทังหมด 6 วาระ ไม่รวมวาระ อืนๆ) โดยในแต่ละแผ่นนันจะระบุชือผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่า
หนึงหุ้นมีหนึงเสียง ซึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องใช้ บตั รหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนีให้ ถกู ต้ องตรง
กับวาระ
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2. สําหรับการทําเครื องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทําเครื องหมายถูก () หรื อ กากบาท () อย่างใดอย่างหนึงลงในช่อง
ทีเป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านัน
บัตรเสีย
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนทีมีการกาเครื องหมายอืนใดนอกจากเครื องหมายถูก () หรื อ กากบาท ()
เพี ย งหนึ งเครื องหมาย หรื อ มากกว่ า หนึ งช่ อ ง หรื อ เป็ นการออกเสี ย งลงคะแนนไม่ ต รงกั บ วาระที กํ า ลัง พิ จ ารณา
จะถือเป็ นบัตรเสีย
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยประธานในทีประชุมหรื อผู้ทีดํา เนินการประชุมแทนอยู่ใน
ระหว่างนัน จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีงดออกเสียงหรื อไม่เห็นด้ วยชูมือขึน และส่งบัตรลงคะแนนเสียงทีทําเครื องหมาย
แล้ ว และถูกต้ องตรงกับวาระทีกําลังพิจารณาให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท
2. เมือเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัททําการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทีงดออกเสียงหรื อไม่เห็นด้ วยเสร็ จแล้ ว จะทํา
การนับ คะแนนและแสดงผลสรุ ป คะแนนเสีย งทัน ที ใ นที ประชุม โดยประธานที ประชุม จะเป็ น ผู้ส รุ ป ผลการ
ลงคะแนนต่อทีประชุมในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นทีมาเข้ าร่ วมประชุมจะมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีเข้ าร่ วมประชุมเท่านัน สําหรั บท่าน
ผู้ถือหุ้นทีกลับไปก่อนการประชุมสินสุดนัน จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระทียังมิได้ พิจารณา

