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สิง่ทีส่่งมาด้วย 14 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง  

 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตัง้แต่
เวลา 12.00 - 14.00 น. ของวนัศุกรท่ี์ 20 เมษายน 2561 และบรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้ เพื่อความ
สะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ ซึง่บรษิทัได้
จดัสง่มาพรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม มาแสดงต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 

1.  กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน และยื่นแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้

ร่วมประชุม 
1.2 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

2.  กรณีรบัมอบฉันทะ 

2.1  วธิกีารมอบฉนัทะ 

2.1.1  ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพจิารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรอืจะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนโดยสามารถมอบฉันทะให้ พลเอกส าเภา  ชูศร ี
กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุมครัง้นี้  

2.1.2  ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้ 

2.1.3  ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ือหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงเพยีง
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้  

บรษิทัไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชยไ์ด้ก าหนดไว้ 
โดยบรษิัทได้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.bemplc.co.th>นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น>2561> สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561) ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชต้ามแต่กรณี ดงันี้ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี)  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดและชดัเจน โดยบรษิัทได้
จดัสง่มายงัผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมดว้ยแลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 16.) 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

2.2 ตดิต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดงันี้ 

2.2.1  แบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ พรอ้มหนังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 
ซึง่ได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อผู้รบัมอบฉันทะโดยบริษัทได้จดัให้มีอากรแสตมป์
เพื่ออ านวยความสะดวก  

2.2.2 เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 

2.3 ตดิต่อจุดลงทะเบยีน ยื่นเอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ทีผ่่านการตรวจแลว้ 

2.4 รบับตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 
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วิธีการลงคะแนนเสียง  
 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนนเสียง 

1. ประธานทีป่ระชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการออกเสยีงลงคะแนนหุน้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง 

2. ก่อนการนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระ ฝ่ายเลขาจะปิดรบัลงทะเบยีนเป็นการชัว่คราวโดยจะเปิดรบัลงทะเบยีนอกีเมื่อการนับ
คะแนนแต่ละวาระเสรจ็สิน้ ส าหรบัผู้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมภายหลงัที่มกีารเปิดประชุมแล้วคะแนน
เสยีงของท่านจะถูกน ามารวมเฉพาะในวาระทีท่่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ ซึง่จะท าใหจ้ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจ
ไม่เท่ากนัได ้

3. กรณีทีผู่ถ้ือหุน้ทีม่อบฉันทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอื  
งดออกเสยีง ฝ่ายเลขาจะท าการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย       
ท าหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสยีงตามหนังสอืมอบฉันทะ ดงันัน้ฝ่ายเลขาจะไม่ได้จดัเตรียมบตัร
ลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  

4. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และตอ้งการลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหล้งคะแนนในบตัร
ลงคะแนน ทีฝ่่ายเลขาจดัเตรยีมให ้ โดยขอใหย้กมอืแสดงตวัเพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง ดงันัน้จ านวนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเหน็ดว้ยทัง้หมด  

5. ในแต่ละวาระ ทีป่ระชุมตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
5.1 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะ

การเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรและ
จ่ายเงนิปันผล วาระที ่ 5 พจิารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ  
และวาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน  

5.2 วาระที ่6  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

5.3 วาระที ่8  พจิารณาการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการว่าจา้งบรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) เป็น ผูบ้รหิาร
งานซ่อมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ และ วาระที ่ 9  
พจิารณาการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในการขายหุน้สามญับรษิทั ไซยะบุร ี  พาวเวอร ์จ ากดั ใหบ้รษิทั ซเีค พาวเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) มตติอ้งผ่านดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 ส าหรบัวาระที ่2   เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ซึง่เป็นเรื่องเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ 

6. ในวาระแต่งตัง้กรรมการซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลนัน้ บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนและสามารถตรวจสอบได้ภายหลงั 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะบรษิทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามทีป่รากฏในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

7. ในวาระที่ 10 เป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟังขอ้เสนอแนะของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะ
ซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชีแ้จงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ขอใหท้่านแจง้ชื่อ หรอืกรณีรบัมอบฉันทะให้
แจง้ชื่อผูม้อบฉันทะด้วย ทัง้นี้ เพื่อบนัทกึในรายงานการประชุมใหถู้กต้องครบถ้วน โดยขอใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถามและอภปิรายให้
กระชบั เพื่อประสทิธภิาพในการด าเนินการประชุม และไม่กระทบผูถ้อืหุน้โดยสว่นรวม 




