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ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบัติสาหรั บการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดี ซึง่ จะเป็ น
การสร้ างความเชื่อมั่นให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกาหนดให้ มี การตรวจสอบ
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป
ทั ้งนี ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่
บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ ใคร่ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี ้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มสี ัญชาติไทย

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ

เอกสารหรือหลักฐาน
▪ ใบลงทะเบียน
▪ บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อใบอนุญาตขับขี่)
▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล ให้ แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั ้นด้ วย
▪ ใบส าคัญ ประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อ หนัง สื อ เดิน ทาง หรื อ เอกสารใช้ แ ทน
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
▪ หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
▪ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้นหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
▪ บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

เอกสารหรือหลักฐาน
▪ ใบลงทะเบียน

▪ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คลออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ ในกรณี ข องส าเนาเอกสาร
จะต้ อ งมี การรั บ รองสาเนาถูกต้ อ งโดยกรรมการ ▪ บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
ผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมตราประทับบริ ษัท
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▪ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อความถู ก ต้ อ งครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
▪ หากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อนามสกุ ล ให้ แสดงหลั ก ฐานการ
เปลี่ยนแปลงนั ้นด้ วย
▪ บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
▪ หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
หมายเหตุ ในกรณี ข องส าเนาเอกสาร ▪ บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอานาจในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
จะต้ อ งมี การรั บ รองสาเนาถูกต้ อ งโดยกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมตราประทับบริ ษั ท และ ▪ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ซึ่ ง ได้ ก รอกข้ อความถู ก ต้ อ งครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
หากเป็ นเอกสารที่จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร ▪ หากมี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ หรื อนามสกุ ล ให้ แสดงหลั ก ฐานการ
เปลี่ยนแปลงนั ้นด้ วย
▪ บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง)
▪ หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
▪ สาเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอานาจของนิตบิ คุ คลของผู้มอบฉันทะ
▪ สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ
• การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
การมอบและหนังสือมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เรื่ อ ง กาหนดแบบหนัง สื อ มอบฉั น ทะ (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวัน ที่
2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ กาหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมหาชน
จากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ ใช้ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว คือ
แบบ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

รายละเอียด
หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ าย
ไม่ซบั ซ้ อน
หนังสือมอบฉันทะที่ กาหนดรายการต่างๆ ที่จะ
มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่ง ตั ้งให้ คัส โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สาหรับใช้ ในกรณี
กรณีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการมอบฉันทะแบบทัว่ ไป
กรณี ผ้ ูถือ หุ้น ต้ อ งการมอบฉั น ทะให้ บุคคลอื่ น หรื อ
กรรมการอิสระ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
กรณี ที่ ผ้ ูถือ หุ้น เป็ น ผู้ล งทุน ต่างประเทศและแต่งตั ้ง
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
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วิธีการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
▪ ผู้มอบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉั น ทะเพี ยงรายเดียวเป็ น ผู้เข้ าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
▪ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้
ถูกต้ องครบถ้ วน
▪ ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทั ้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้
ถูกต้ องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
▪ ส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะฉบับ จริ ง พร้ อมปิ ดอาการแสตมป์ และเอกสารประกอบมาทางไปรษณี ย์ล งทะเบี ย น
ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริ ษัท โดยจ่าหน้ าซองถึง
สานักเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั ้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
▪ หากผู้รับมอบฉันทะมาด้ วยตนเอง ต้ องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ณ สถานที่ประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมงก่อนการเริ่ มประชุม เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสาร
และให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
หมายเหตุ บริ ษัท จี เจ สตีล จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน
เข้ าร่ วมประชุมเท่านั ้น
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชัว่ โมง
หรื อตั ้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึงกาหนดเวลาเริ่ มการประชุม
สถานที่ประชุม : ณ ห้ องอโนมาแกรนด์ ชั ้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที่ 99 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
• การออกเสียงลงคะแนนเและวิธีการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริ เวณทางเข้ าห้ องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะใช้ ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
การออกเสียงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนน
เสี ยงในแต่ล ะวาระ โดยจะสอบถามที ล ะวาระในที่ ป ระชุ มว่ า มี ผ้ ูถือ หุ้น ท่ านใด เห็ น ด้ วย ไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง
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ให้ ผ้ ถู ือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั ้งหมดเพื่อทาการตรวจนับ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีคนกลางร่ วมทาหน้ าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม
1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
▪ กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
▪ ในกรณี อื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมาย และ/หรื อ ข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ก าหนดไว้ แ ตกต่ า งกรณี ป กติ ให้ ด าเนิ น การ
ให้ เป็ นไปตามที่ กาหนดนั ้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรั บทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั ้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญ
ผู้นั ้นออกนอกห้ องประชุมชัว่ คราวได้
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสียง
ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 40 กาหนดว่า ผู้ถือ หุ้น ทุกคนมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับ หนึ่ ง หุ้น ต่อ หนึ่ ง เสี ยง บริ ษั ท ฯ
จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ก่อนเริ่ มประชุม ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้ วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง จากนั ้น ประธานฯ จะแจ้ งผลการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม หลังจากที่ การ
นับคะแนนเสียงเสร็ จสิ ้น
หมายเหตุ บริ ษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยระบบ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนเและการนับคะแนนเสียง
1. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็ นแผ่นพิมพ์ สาหรับแต่ละวาระการ
ประชุม (ทั ้งหมด 7 วาระ ไม่รวมวาระ อื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั ้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิ ออกเสียง โดยถือว่า
หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้ องใช้ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี ้ให้ ถกู ต้ องตรง
กับวาระ
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2. สาหรับการทาเครื่ องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายถูก ( ) หรื อ กากบาท ( ) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่อง
ที่เป็ นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั ้น
บัตรเสีย
บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่ องหมายอื่นใดนอกจากเครื่ องหมายถูก ( ) หรื อ กากบาท ( )
เพี ย งหนึ่ ง เครื่ อ งหมาย หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง ช่ อ ง หรื อ เป็ นการออกเสี ย งลงคะแนนไม่ ต รงกั บ วาระที่ ก าลั ง พิ จ ารณา
จะถือเป็ นบัตรเสีย
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิ ดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรื อผู้ที่ ดาเนิน การประชุมแทนอยู่ใ น
ระหว่างนั ้น จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่งดออกเสียงหรื อไม่เห็นด้ วยชูมือขึ ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทาเครื่ องหมาย
แล้ ว และถูกต้ องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
2. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัททาการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรื อไม่เห็นด้ วยเสร็ จแล้ ว จะทา
การนับ คะแนนและแสดงผลสรุ ป คะแนนเสี ยงทัน ที ใ นที่ ป ระชุม โดยประธานที่ ป ระชุมจะเป็ น ผู้ส รุ ป ผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมจะมีสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ เข้ าร่ วมประชุมเท่านั ้น สาหรั บท่ าน
ผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ ้นสุดนั ้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยงั มิได้ พิจารณา

