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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
1.

เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา
(1)
กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
ให แสดงเอกสารที่ส วนราชการออกให ที่ยั งไมห มดอายุ เชน บัต รประจํา ตัว ประชาชน บั ต ร
ประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย
(2)

กรณีนิติบุคคล
(1)

(2)

กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download
ไดจาก www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอก
ขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(2.2) สําเนาเอกสารที่ สวนราชการออกให ของผูถื อหุน ตามขอ (1) และผูถื อหุน ไดล งชื่ อ
รับรองสําเนาถูกตอง
(2.3) แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับ ขอ (1)
กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง
(1.1) แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา
ขอ (1)
(1.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูแทนนิ ติบุ คคล (กรรมการ) และมี ขอ ความแสดงใหเ ห็นว าผู แทนนิ ติบุค คลซึ่ง เป น
ผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
(2.1) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร อ มหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ สามารถ
Download ไดจาก www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใดแบบหนึ่ง)
ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ)
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
(2.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
(2.3) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ
และลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(2.4) แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
ขอ (1)
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กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศและแตงตั้ง
ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล
กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
(1)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ไดจาก
www.uwc.co.th ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ (ใหใชแบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะผูมอบฉันทะตองลงนามโดยผูมี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ตองแนบมาพรอมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
(2)
ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตั ว
ประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะตอ
เจาหนาที่ เพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม
ในกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดู แลหุ นจะใช หนั ง สือ มอบฉัน ทะได ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ ไ ด
สําหรับผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น
2.

วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย กําหนดหรือสามารถ Download ไดจาก www.uwc.co.th. ซึ่งมีใหเลือก 3 แบบ ดังนี้
 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป น แบบที่ ใ ช เ ฉพาะกรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้
(1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเทานั้น
(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ
ฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนาชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือก
เพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว
(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการ
ลงคะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได
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3.

การลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 นาฬิกา เปน
ตนไปในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ หองคอนเวนชั่นชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนน
พระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้

4.

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
1.
หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธียกมือ โดยใหนับหนึ่งหุนเปน
หนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใด อยางหนึ่ง คือ
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน
หนั ง สื อ มอบฉั น ทะเท า นั้ น หากผู ม อบฉั น ทะไม ไ ด ร ะบุ ค วามประสงค ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนไดแตไมสามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2.

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแตละวาระ
ประธานที่ป ระชุม หรือ ผูดําเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิ ธีการลงคะแนนใหที่ป ระชุ ม
รับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้
(1) ประธานที่ประชุมหรือผูดําเนินการประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แตละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้ จากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียง
ไมเ ห็น ดว ยและงดออกเสี ยงเท านั้ น จากนั้ นจะนํ ามาหัก ออกจากเสี ยงทั้ งหมดที่เ ขา รว ม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ ห็นดวยในวาระนั้นๆ
3.

มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
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 กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
 กรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ
(ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
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