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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฎิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะ
เป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้ แก่ผู้ถือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
จดทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่
หรือหนังสือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ)
การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8)
- ผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อน
การประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉั นทะและผูร้ บั มอบฉันทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ
ขีดลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทกุ แห่ง หนังสือมอบฉันทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ ผูร้ บั มอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิ ดลงทะเบียนเพื่อให้
ผูต้ รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนัน้
เอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล ผูม้ อบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
- กรณี ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ให้ส่งสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
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- ผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง (ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี ้
(1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้วย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ
ที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิ ญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ
(2) มอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าประชุมแทน กรุ ณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผรู้ บั มอบฉันทะนามา
แสดงในวันประชุม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของท่าน และบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงของผูร้ บั
มอบฉันทะ
(3) ปิ ด อากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อ มทั้ง ขี ดฆ่า เพื่ อ ให้ถูก ต้อ งและมี ผลผูก พันตามกฎหมาย ทั้ง นี ้ บริษั ท ฯ
ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน
เวลาประชุมได้ตงั้ แต่ 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันพุธที่ 29 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชมู ือ โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผรู้ บั มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใด ไม่เป็ นไปตามที่ร ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีทมี่ ี
การเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็ นสมควร
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะชูมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้า
ร่ว มประชุม เพื่ อ ให้เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษั ท เก็ บ รวบรวมและตรวจนับ คะแนน โดยให้ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะท า
เครือ่ งหมาย  ในช่อง  ของบัตรยืนยันการลงคะแนน
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ ประชุม
 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรือ่ งนัน้ และประธาน
ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้ กรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริม่ วาระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระ จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทาเครือ่ งหมาย
ไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อน เสร็จสิน้ การประชุม
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
ผู้ถอื หุ้น
เปิ ดลงทะเบียน เวลา 12.00 น.

มาด้วยตัวเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวผู้มอบและบัตรประจาตัวผู้รับมอบ

แสดงบัตรประจาตัว

ลงนามในบัตรลงทะเบียน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ

กรณีที่มีผู้ทตี่ ้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ชมู ือ
และกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้าน
หรืองดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม

