สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
คาชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา14.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร
393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยบริษัทจะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด
ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกาหนดให้
มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ
ต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้
1. การมอบฉันทะ
1.1 หนังสือมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ
ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ดังนี้
 แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
 แบบ ค เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ทั้ ง นี้ ในกรณี ต้ อ งการหนั ง สื อ มอบฉั น ทะเพิ่ ม เติ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดาวน์ โหลดแบบหนั ง สื อ มอบฉั น ทะดั ง กล่ า วได้ ที่
http://www.carabaogroup.com/investor/general_meeting_of_shareholders.php
1.2 วิธีมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.2.1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
1.2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของ
บริษัท โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
1.2.3 ปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้
ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นคัสโตเดียน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
2.1 บุคคลธรรมดา
2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
ทั้งนี้โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
2.2 นิติบุคคล
2.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
2.2.2.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
2.2.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ คัสโตเดียน เป็นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
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- หนังสื อยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญ าตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ทั้งนี้
เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
ทั้งนี้ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนบาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็น
ต้นไป ของวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่ อลงทะเบียนและ/หรือจาก
การส่งบั ตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้ นในที่ประชุมผู้ถือหุ้ นโดยให้นับ หนึ่ งเสียงต่อหนึ่ งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้ นหรือผู้รับ มอบฉันทะต้ องออกเสีย ง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่
เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
4.2 ในกรณีมอบฉันทะ
4.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็น ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
4.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร
5. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
5.1 ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
5.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
5.3 ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้อง
ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5.4 ประธานที่ประชุมอาจจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ หรือแจ้งให้ทราบในวาระ
ถัดไป
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ทั้งนี้ บริษั ทได้จัดให้มี พยาน ซึ่งเป็ นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือผู้สอบบัญ ชี เพื่อทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนั บ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
6. กติกาการนับคะแนนเสียง
6.1 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเป็นผู้ถือหุ้น
6.2 บริษัทฯ ใช้บาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
6.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง แล้วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้
ล่วงหน้า
6.4 หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่
ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
6.5 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้
จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
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