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เอกสาร และหลักฐานทีผ่ ้ เู ข้ าร่ วมประชุ มต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ของบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
1. เอกสารทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ
ใบขับขี่ หรื อหนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ ือหุน้ ได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
นิติบุคคล
1. กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และ
มีขอ้ ความแสดง ให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
2. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.2 สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และ
มีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสื อมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคล ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา ข้อ 1
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3. กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากหรื อ
ดูแลหุน้
3.1 ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ข้อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้
เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษพร้อมด้วย และให้ผถู ้ ือหุน้
หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะจานวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ได้กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อ
มอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ประสงค์
จะใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ก็สามารถ Download แบบ ค. ได้จาก www.padaeng.com
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. และ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ
แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
ในการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ
มีผลผูกพันตามกฎหมาย
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ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสี ยงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อย
กว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและ
ผูด้ ูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็ นต้นไป ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ ตามแผนที่
สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสี ยง
1. การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบั หนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ไม่สามารถแบ่งการออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของ Custodian)
2. ในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
เท่านั้น การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะหรื อระบุ
ไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
2. ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะชูมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้มีผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสี ยงของ Custodian ที่ในหนังสื อมอบฉันทะ
กาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสี ยงได้)

