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สิ ง่ ที ส่ ่งมาด้วย 10

ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตงั ้ แต่
เวลา 12.00 - 14.00 น. ของวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนัน้ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ด ซึง่ บริษทั ได้
จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียนในวันประชุมด้วย
1. กรณี มาด้วยตนเอง
1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการแสดงสิทธิเข้า
ร่วมประชุม
1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
2. กรณี รบั มอบฉันทะ
2.1 วิธกี ารมอบฉันทะ
2.1.1 ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบ
ฉันทะให้ก รรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุม แทนโดยสามารถมอบฉัน ทะให้นายวิฑูร เตชะทัศ นสุนทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง เป็ น กรรมการอิส ระ และเป็ น บุค คลที่ไ ม่ม ีส่ว นได้เ สีย ในวาระที่เ สนอใน
การประชุมครัง้ นี้
2.1.2 ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้
2.1.3 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสียงเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
บริษทั ได้จดั ทาหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้
โดยบริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(www.bemplc.co.th> นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น >หนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น>2559) ผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็ นแบบทัวไปที
่ ง่ ่าย ไม่ซบั ซ้อน (ใช้ได้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉั นทะแบบ ข เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้
จัดส่งมายังผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12.)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้
2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนทีม่ บี าร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้
ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รบั มอบฉันทะโดยบริ ษัทได้จดั ให้มีอากรแสตมป์
เพื่ออานวยความสะดวก
2.2.2 เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี
2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ทีผ่ ่านการตรวจแล้ว
2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ
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ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติ กาการนับคะแนนเสียง
1. ประธานทีป่ ระชุมขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนนหุน้ หนึ่งหุน้ มีเสียงหนึ่งเสียง
2. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ฝ่ ายเลขาจะปิ ดรับลงทะเบียนเป็ นการชัวคราวโดยจะเปิ
่
ดรับลงทะเบียนอีก เมื่อการนับ
คะแนนแต่ละวาระเสร็จสิน้ สาหรับผู้ถอื หุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มกี ารเปิ ดประชุมแล้วคะแนน
เสียงของท่านจะถูกนามารวมเฉพาะในวาระทีท่ ่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านัน้ ซึง่ จะทาให้จานวนผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระอาจ
ไม่เท่ากันได้
3. กรณีทผ่ี ถู้ ือหุน้ ทีม่ อบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ฝ่ ายเลขาจะทาการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้ าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีท่ปี รึกษากฎหมาย
ทาหน้ าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือ มอบฉันทะ ดังนัน้ ฝ่ ายเลขาจะไม่ได้จดั เตรียมบัตร
ลงคะแนนให้กบั ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน ทีฝ่ ่ ายเลขาจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ดังนัน้ จานวนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเห็นด้วยทัง้ หมด
5. ในแต่ละวาระ ทีป่ ระชุมต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1 วาระที่ 2 พิจ ารณาอนุ ม ัติง บแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุ น ส าหรับ ปี ส้ิน สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั จิ ดั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผล วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลเพื่อเป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 และวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และก าหนดค่ าตอบแทน ต้องผ่ านมติท่ีประชุ มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุ ม และออกเสียง
ลงคะแนน
5.2 วาระที่ 5 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
5.3 วาระที่ 7 พิจารณาการออกหุน้ กูแ้ ละเสนอขายหุน้ กู้ ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 1 เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ซึง่ เป็ นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติ
6. ในวาระแต่งตัง้ กรรมการซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลนัน้ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนและสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะบริษทั จะตรวจสอบการลงคะแนนตามทีป่ รากฏในหนังสือมอบฉันทะ
7. ในวาระที่ 8 เป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟั งข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะ
ซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ ายจัดการชีแ้ จงเพิม่ เติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรบั มอบฉันทะให้
แจ้งชื่อผูม้ อบฉันทะด้วย ทัง้ นี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและอภิปรายให้
กระชับ เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินการประชุม และไม่กระทบผูถ้ อื หุน้ โดยส่วนรวม
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