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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2558
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฎิบัติสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) จึงเห็นควรกาหนดให้มี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือ
ปฏิบัติต่อไป
การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่
หรือหนังสือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)
การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อน
การประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีด
ลบข้อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้
ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัต รประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
- กรณีผู้มอบฉั นทะเป็ นนิ ติบุ คคล ให้ ส่งสาเนาหนั งสื อรั บ รองนิ ติบุ คคล ซึ่ งออกให้ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
- ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัต รประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบ
ฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ
(2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนามา
แสดงในวันประชุม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
ของผู้รับมอบฉันทะ
(3) ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้
อานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุ มก่อน
เวลาประชุมได้ตั้งแต่ 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2558
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่
เห็นสมควร
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็ บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทา
เครื่องหมาย  ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนั้นกาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และ
ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทาเครื่องหมาย
ไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็จสิ้นการประชุม
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2558
ผู้ถือหุ้น
เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

มาด้วยตัวเอง

รับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัว

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตร
ประจาตัวผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ลงนามในบัตรลงทะเบียน
เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผู้ทตี่ ้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ชมู ือ
และกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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