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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12. 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

ผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม                       
ไดต้ั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น. ของวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2559 และบริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียน ดงันั้น เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถ้ือหน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.  
ที่มีบาร์โค้ดซ่ึงบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10. ที่มีบาร์โคด้ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน           
ที่ใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

1.2 รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 

2. กรณีรับมอบฉันทะ 

2.1 วิธีการมอบฉันทะ 

บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท      
ซ่ึงท่านสามารถมอบฉันทะให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังน้ี หรือ บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9.   
ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี     
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู ้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง     
เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้ น ซ่ึงหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ ผู ้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต ์      
ของบริษทัที ่www.ckpower.co.th ผูถ้ือหุน้สามารถเลือกใชต้ามแต่กรณี ดงัน้ี 

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก.  แบบทัว่ไปท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน (ใชไ้ดก้บัผูถ้ือหุน้ทุกกรณี)  
- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ก  าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน       

โดยบริษัทไดจ้ัดส่งมายงัผูถ้ือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (รายละเอียดตาม            
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.)  

- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้        
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดจ้ัดท าหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้ซ่ึงสามารถ download หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัที่ 
www.ckpower.co.th 

 

 

http://www.ckpower.co.th/
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2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยืน่เอกสารดงัน้ี 

- เอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.) ที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหน่ึง 
เพียงแบบเดียวเท่านั้ น ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู ้รับมอบฉันทะ  
โดยบริษทัจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 

- เอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ตามแต่กรณี 

2.3 ติดต่อจุดลงทะเบียน ยืน่เอกสารตามขอ้ 2.2 ขา้งตน้ ที่ผ่านการตรวจแลว้ 

2.4 รับบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 
 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียงและกติการการนับคะแนนเสียง 

1. ประธานที่ประชุมขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 

3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ส านักกรรมการผูจ้ัดการจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชัว่คราวโดยจะเปิดรับ
ลงทะเบียนอีกเม่ือการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จส้ิน ส าหรับผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม    
ภายหลงัท่ีมีการเปิดประชุมแลว้คะแนนเสียงของท่านจะถูกน ามารวมเฉพาะในวาระท่ีท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมเท่านั้น            
ซ่ึงจะท าใหจ้ านวนผูถ้ือหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได  ้

4. กรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ส านกักรรมการผูจ้ดัการไดท้  าการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไวใ้นคอมพิวเตอร์แลว้
โดยมีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ออฟฟิศเซส ออฟ เอน็ แอนด ์เค จ ากดั ท าหนา้ที่สอบทานความถูกตอ้งในการนบั
คะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉันทะไวแ้ลว้ ดงันั้น ส านกักรรมการผูจ้ัดการจะไม่ไดจ้ัดเตรียมบตัรลงคะแนนให้กบั
ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 

5. ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนน  
ในบตัรลงคะแนนที่บริษทัไดจ้ดัเตรียมให ้โดยขอใหย้กมือเพื่อแสดงตวั เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบตัรลงคะแนน 
ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันั้น จ านวนเสียงท่ีเหลือจะถือว่าเห็นดว้ยทั้งหมด 

6. การนบัคะแนน ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9  ตอ้งผ่านมติที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเวน้ 

 วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 ซ่ึงเป็นเร่ืองเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ 

 วาระที่ 6 เป็นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงตอ้งผ่านมติที่ประชุมดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุม 

 วาระที่ 8 เป็นการอนุมติัการท ารายการที่มีความส าคญั ไดแ้ก่ การออกหุ้นกู ้ ซ่ึงตาม
มาตรา 145 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก  าหนดให้
ตอ้งผ่านมติที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที่ 9  เป็นการอนุมัติ เข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน  ซ่ึง ต้องผ่านมติที่ประชุม 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นท่ีมา
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ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ ส่วนของผู ้ถือหุ้น 
ที่มีส่วนไดเ้สีย  

7. ส าหรับวาระแต่งตั้งกรรมการซ่ึงผูถ้ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น บริษทัจะเก็บ   
บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถ
ตรวจสอบไดภ้ายหลงั ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะบริษทัจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือ     
มอบฉันทะ 

8. เม่ือพิจารณาครบทุกวาระแล้วในวาระที่  10 เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู ้ถือหุ้น               
หากผูถ้ือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการช้ีแจง
เพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งช่ือ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งช่ือผูรั้บมอบฉันทะด้วย ทั้งน้ี เพื่อบนัทึก       
ในรายงานการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ทั้งน้ี ขอให้ผูถ้ือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระชับ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการประชุม และไม่กระทบ          
ผูถ้ือหุน้โดยส่วนรวม 
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*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

 

 


