สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามนโยบายคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึ่งจะเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกําหนดให้ มี
การตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
(2) กรณีมีการมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
 สํ า เนาบั ต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตัว ข้ า ราชการ หรื อ สํ า เนาบั ต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อ สําเนาใบขับขี่ หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ คุ คล

(1) กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
 สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ หรื อสําเนาบัตรประจํ าตัวข้ าราชการ หรื อ สําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อ สําเนาใบขับขี่ หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
 สําเนาหนังสื อ รั บ รองของกระทรวงพาณิ ชย์ อ อกไม่เกิ น 30 วัน ที่ รับรองสําเนาถูกต้ อ งโดยผู้มีอํ านาจ
ลงนามผูกพันบริษัท
(2) กรณีมีการมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
 สํ า เนาบัต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ข้ า ราชการ หรื อ สํ า เนาบัต รพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อ สําเนาใบขับขี่ หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ องของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้รับมอบฉันทะ
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 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ สําเนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคล (กรณี เป็ นนิ ติบุคคล
จดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์กําหนด หากผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดงั นี ้
(1) ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้ จดั ส่งมาให้
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือ
หุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้ อความในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ครบถ้ วน
(3) ปิ ดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย
(4) ส่งคืนหนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทจัดเตรี ยมให้ คืนมายังเลขานุ การบริ ษัทภายในวันจันทร์ ท่ ี 25 มิถุนายน
2561 เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ ทนั เวลาก่อนเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริ ษัทจํานวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นรายนัน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบ
ฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวน
หุ้นที่ตนเองถืออยูโ่ ดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนหุ้นที่ตนถืออยูไ่ ด้

3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษั ทจะเริ่ มลงทะเบี ยนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่ อนเริ่ มการประชุมไม่ น้ อยกว่า 1 ชั่วโมง หรื อ ตั ง้ แต่ เวลา
8.00 น. ในวันพฤหัสบดีท่ ี 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้ องแมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม
ที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
1. หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
วาระทั่วไป

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงยกมือ และส่งบัตรนับคะแนนดังกล่าวให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนําไปรวบรวมคะแนนและ
นํ าคะแนนที่ได้ ไปหักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด ซึ่งจะทราบคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยว่ามีจํานวนคะแนน
เท่าใด
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุ
ไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ โดยใช้ วิธีในข้ อ (1)
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2. วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ทีละวาระจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชมู ือขึ ้น เมื่อประธานที่ประชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฏหมายหรื อข้ อบังคับบริษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงใน
เรื่ องนัน้ และประธานที่ ป ระชุมอาจจะเชิ ญ ให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนัน้ ออกนอกที่ป ระชุม
ชัว่ คราวก็ได้

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี แ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุมว่าบริ ษั ทจะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

__________________________________
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