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เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมการประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจาปี 2560
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฎิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จากัด
(มหาชน) จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิเข้าร่ วมประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่
หรื อ หนังสื อหนังสื อเดินทางตัวจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ)
การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนตามหนังสื อมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8)
- ผูร้ ับมอบฉันทะต้องส่ งหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม
ก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข
หรื อขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ ง หนังสื อมอบฉันทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20
บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นชาวต่างประเทศ ผูร้ ับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่ มเปิ ดลงทะเบียนเพื่อให้
ผูต้ รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- ผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสื อเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งออกให้โดย
กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
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- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคล ให้ส่งสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล ซึ่ งออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน ซึ่ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
- ผูร้ ับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสื อเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
(1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 กรุ ณากรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ
ที่ บริ ษทั จัดส่ งมาพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม และขอให้ท่านส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรื อ
(2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุ ณากรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะและให้ผรู ้ ับมอบฉันทะนามา
แสดงในวันประชุม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน และบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ งของผูร้ ับ
มอบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อานวย
ความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชุมได้ต้ งั แต่ 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทัว่ ไป
1. การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ ้นซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณี มอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผรู ้ ับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนน
เสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะรวมถึงกรณี ที่
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้
1. ประธานที่ ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
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2. ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะชูมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ ง ลงคะแนนเสี ยงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้า
ร่ ว มประชุ ม เพื่อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัทเก็ บ รวบรวมและตรวจนับ คะแนน โดยให้ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉันทะท า
เครื่ องหมาย  ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน
มติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี้
 กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณี อื่นๆ ซึ่ งมีกฎหมาย หรื อข้อบังคับกาหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับนั้นกาหนด โดยประธานในที่ ประชุมจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงต่างหากเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2. ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บ มอบฉันทะใดมี ส่ วนได้เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้า มมิ ให้ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น และ
ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้นแต่เป็ นการออก
เสี ยงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระประชุม โดยบริ ษทั จะนับคะแนน
เสี ย งแต่ ละวาระ จากบัตรยืนยัน การลงคะแนนที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผูร้ ั บมอบฉันทะ ซึ่ งมาประชุ มและมี สิท ธิ ออกเสี ยงได้ท า
เครื่ องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็ จสิ้นการประชุม

32

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2560
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2560
ผู้ถอื หุ้น
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

มาด้ วยตัวเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัวผู้มอบและบัตรประจาตัวผู้รับมอบ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในบัตรลงทะเบียน
เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีท่ มี ีผ้ ทู ่ ตี ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ ชมู ือ
และกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คัดค้ านหรืองดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้ าน
หรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่ าวสรุ ปผลคะแนนต่ อที่ประชุม
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