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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.

เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา
(1)
กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตร
ประจ าตัว ข้ า ราชการ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง และหากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล ให้ ยื่ น หลัก ฐาน
ประกอบด้ วย
(2)

กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(2.1) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ สามารถ
Download ได้ จาก www.bangkokair.com/ir ซึ่งมีให้ เลือก 3 แบบ (ให้ ใช้ แบบใด
แบบหนึ่ ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(2.3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้ อ (1)

กรณีนิติบุคคล
(1)
กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1.1) แสดงเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ของผู้ แทนนิ ติ บุ ค คลเช่ น เดี ย วกั บ กรณี
บุคคลธรรมดา ข้ อ (1)
(1.2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2)

กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(2.1) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะตามแบบที่ แ นบมาพร้ อมหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ สามารถ
Download ได้ จาก www.bangkokair.com/ir ซึ่งมีให้ เลือก 3 แบบ (ให้ ใช้ แบบใด
แบบหนึ่ ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
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(2.2)

(2.3)
(2.4)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิ ติบคุ คลซึง่ ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
ส าเนาเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ของผู้ แทนนิ ติ บุ ค คล (กรรมการ) ซึ่ ง เป็ น
ผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
แสดงเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ของผู้ รั บ มอบฉั น ทะ เช่ น เดี ย ว กั บ กรณี
บุคคลธรรมดา ข้ อ (1)

กรณีผ้ ถู อื หุ้นซึ่งมิได้ มสี ัญชาติไทยหรือเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายต่ างประเทศและ
แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1)
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม หรื อสามารถ Download ได้
จาก www.bangkokair.com/ir ซึ่งมีให้ เลือก 3 แบบ (ให้ ใช้ แบบใด แบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รั บมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะ
ต้ อง ลงนามโดยผู้มีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้อง
แนบมาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนั ง สื อ ยื น ยั น ว่ า ผู้ ลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะได้ รั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ
คัสโตเดียน (Custodian)
(2)
ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อ
เจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ในการผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่ง
แบบใดก็ ได้ ส าหรั บ ผู้ ถือ หุ้ น นอกจากนั ้น จะใช้ ห นั งสือ มอบฉั น ทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข.
แบบหนึ่งแบบใดเท่ านัน้
2.

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ กาหนด หรื อ
สามารถ Download ได้ จาก www.bangkokair.com/ir ซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
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 แบบ ค. เป็ นแบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นผู้ล งทุน ต่ า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ
ดังนี ้
(1) เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้
(2) มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถื อหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ื อหุ้นประสงค์ จะ
มอบฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดย
เลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยูไ่ ด้
3.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ในวัน พุ ธ ที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้ องแกรนด์ บ อลรู ม โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
กาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4.

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.

หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธียกมือ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้น
เป็ นหนึ่ ง เสีย ง ซึ่ งผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะต้ อ งออกเสี ย งลงคะแนนเพี ย งอย่ า งใด
อย่างหนึ่ง คือ เห็ น ด้ วย ไม่เห็ น ด้ วย หรื องดออกเสีย ง ไม่สามารถแบ่งการออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉัน ทะเท่า นัน้ หากผู้มอบฉัน ทะไม่ได้ ระบุค วามประสงค์ ในการออกเสีย ง
ลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนได้ แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
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2.

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุม หรื อผู้ดาเนินการประชุม จะชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุม
รับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี ้
(1) ประธานที่ประชุม หรื อผู้ดาเนินการประชุม จะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ื อหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครัง้ จากที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้น
ท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนน
เสีย งไม่เห็ น ด้ วยและงดออกเสีย งเท่านัน้ จากนัน้ จะน ามาหัก ออกจากเสียงทัง้ หมดที่
เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
3.

มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
 กรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือ คะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ
(ง) การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ฉ) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(ช) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้
(ซ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
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