สิ-งที-ส่งมาด้ วยลําดับที- 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สําหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื!นเข้ าประชุมแทน) ซึง! มีบาร์ โค้ ดติดอยู่
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี! หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
และหากมีการเปลีย! นชื!อ – นามสกุล ให้ ยื!นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง! ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี! หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที!รับรองสําเนาถูกต้ อง
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ ูมีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี! หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที!รับรองสําเนาถูกต้ อง
1.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที!รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
2. กรณีมีการมอบฉันทะทั-วไป
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง! ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี! หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะที!รับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที!รับรองสําเนาถูกต้ อง
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที-เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง2 ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที!เป็ นนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที!ผ้ ถู ือหุ้นที!เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี Dเพิ!มเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที!เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
D Dเอกสารที!มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
D บรองความถูกต้ องของคําแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า เรื! องการกําหนดแบบหนังสือ (ฉบับที! 5) พ.ศ. 2550 ดังนี D
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว! ไปซึง! เป็ นแบบทีง! ่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที!กําหนดรายการต่าง ๆ ที!จะมอบฉันทะที!ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที!ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
D Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ที!จดั พิมพ์บาร์ โค้ ดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที!กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์กําหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบอื!นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.thaiplastic.co.th
และเพื!อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนที!มีบาร์ โค้ ดปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที!ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี D
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที!บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ หรื อตามแบบอื!นข้ างต้ นเพียงแบบเดียวเท่ านัน2 สําหรับผู้ถือหุ้นที!ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง! เท่านันD
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง! ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทคนใด
คนหนึง! โดยให้ ระบุชื!อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที!ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกาเครื! องหมายหน้ าชื!อกรรมการอิสระ
ตามที!บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
D ดฆ่าลงวันที!ที!ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื!อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี
D Dบริ ษัทได้ เตรี ยมอากรแสตมป์เพื!ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที!มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ให้ ด้วยแล้ ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสํานักงานเลขานุการบริ ษัท โดยติดต่อนางสาวณัฐธิดา วิภาตะโยธิน หรื อนางสาวกาณจนี
เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-1393 และ 02-586-3012 ตามลําดับ โทรสาร 02-586-3007 ภายในวันจันทร์ ที! 23 มีนาคม 2558
หรื อก่อนเวลาเริ! มการประชุมอย่างน้ อยครึ! งชั!วโมง เพื!อให้ เจ้ าหน้ าที!ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั
เวลาเริ! มประชุม
ทังนี
D Dผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื!อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที!ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที!ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ นผู้ถือหุ้นที!ปรากฏชื!อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
D Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ! มลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ! มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว! โมง หรื อตังแต่
D เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชันD 3 เลขที! 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร แผนที!ตงสถานที
ัD
!ประชุมตามสิง! ที!สง่ มาด้ วยลําดับที! 9
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที-ประชุมผู้ถอื หุ้น
องค์ ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี!สิบห้ าคนหรื อไม่น้อยกว่า
กึ!งหนึ!งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
D
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ!งในสามของจํานวนหุ้นที!จําหน่ายได้ ทงหมด
ัD
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั-วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง! เสียงต่อหนึง! หุ้น ซึง! ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ!ง คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที!ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านันD การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที!ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
D
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที!ที!ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื! องใดนอกเหนือจากที!ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที!มีการเปลีย! นแปลงหรื อเพิ!มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที!เห็นสมควร
วาระเลือกตัง2 กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง! มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง! หุ้นต่อหนึง! เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที!มีอยูท่ งหมดตาม
ัD
(1) เลือกตังบุ
D คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง! ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
D นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที!จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
D
งD นันD ในกรณีที!บคุ คลซึ!งได้ รับการเลือกตังในลํ
D าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที!จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
D
งD นันD ให้ ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี Dขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธานที!ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที!ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชูมือขึ Dน (เว้ นแต่กรณีที!เป็ นการ
ลงคะแนนลับ) เมื!อประธานที!ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ!ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที!ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
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มติของที-ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี 2
• กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง! มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
• กรณีอืน ๆ ซึงมีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไปตามทีกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันกํ
) าหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที!ประชุมออกเสียงเพิ!มขึ Dนอีกหนึง! เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี Dขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื! องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื! องนันD และประธานที!ประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกที
D
!ประชุมชัว! คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื!อเลือกตังกรรมการ
D
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้ เมื!อมีผ้ ถู ือหุ้นในที!ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที!ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที!ประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที!ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที!มีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที!ประชุมจะชี Dแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที!ประชุมทราบก่อนเริ! มวาระการประชุม และจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ที!ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ
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