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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมการประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจาปี 2561
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฎิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่
จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด
(มหาชน) จึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
- ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่
หรื อ หนังสือหนังสือเดินทางตัวจริ ง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ)
การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9)
- ผู้รับมอบฉันทะต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อน
การประชุม โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ ครบถ้ วน หากมีการแก้ ไข หรื อ
ขีดลบข้ อความที่สาคัญ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามกากับไว้ ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะจะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่ มเปิ ดลงทะเบียนเพื่อให้
ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนัน้
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้ องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี ้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะ ต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล ผู้มอบฉันทะจะต้ องเตรี ยมเอกสารดังต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนาม โดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึ่งออกให้ โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่เกิน 180 วัน พร้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
- กรณี ผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ให้ ส่งสาเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่เกิน 180 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อม
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
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- ผู้รับมอบฉันทะ ต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการฉบับจริ ง หรื อ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริ ง (ในกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
(1) มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8 กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ
ที่บริ ษัทจัดส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุม และขอให้ ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้ อมสาเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ า หรื อ
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะนามา
แสดงในวันประชุม พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน และบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริ งของผู้รับ
มอบฉันทะ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่า เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ อานวย
ความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชุมได้ ตงแต่
ั ้ 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชูมือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ รู ับมอบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่
ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่ มี
การเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อ ผู้รับมอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ ลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทได้ แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้ า
ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท เก็ บ รวบรวมและตรวจนับ คะแนน โดยให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะท า
เครื่ องหมาย  ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ และประธาน
ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระประชุม โดยบริ ษัทจะนับคะแนน
เสีย งแต่ละวาระ จากบัต รยืน ยัน การลงคะแนนที่ผ้ ูถื อหุ้น หรื อ ผู้รั บมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงได้ ท า
เครื่ องหมายไว้ และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็ จสิ ้นการประชุม
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจาปี 2561
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2561
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

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)
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