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การลงทะเบียน
บริษทั ฯจะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ลงทะเบียนเพือ่ เข้าร่วมประชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ท่ี 28
เมษายน 2560 เป็ นต้นไป ณ ห้องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท ตามแผนทีท่ ป่ี รากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8
เอกสาร/หลักฐานแสดงสิ ทธิ ในการเข้าร่วมประชุม
1. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซง่ึ ปรากฎรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียด 1.1 ข้างต้น และผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คล
2.1 กรณีผแู้ ทนของผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(ข) สําเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลพร้อม
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการ
แทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
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(ค) เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมิ ได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นําความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย หรือ
ซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้บงั คับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนัน้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยูห่ รือโดย
เจ้าหน้าทีข่ องนิตบิ ุคคลนัน้ ก็ได้ ทัง้ นี้ จะต้องมีรายละเอียดเกีย่ วกับชื่อนิตบิ ุคคล ผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันนิตบิ ุคคลและ
เงือ่ นไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้
รับรองความถูกต้องของคําแปล
4. ขัน้ ตอนในการมอบฉันทะ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผูม้ อบฉันทะ และให้ผรู้ บั มอบฉันทะลงนามในช่อง
ผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาทให้เรียบร้อย
(ข) แนบเอกสารตามทีร่ ะบุในข้อ 1, 2 และ3 ให้ครบถ้วน และนําส่งเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ก่อนเข้าประชุม
(ค) ในกรณีตอ้ งการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุช่อื กรรมการอิสระ ในหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ นี้ประวัตกิ รรมการ
อิสระปรากฎตามเอกสารแนบท้าย สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 และนําส่งทีบ่ ริษทั ก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าประชุม

โดยจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะมายัง : สํานักกํากับดูแลและเลขานุการบริ ษทั ของบริ ษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ : 02-3989850 ต่อ 662 โทรสาร : 02-3982125 หรืออีเมล์ ir@seaoilthailand.com
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจําปี 2560
ผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา

นิตบิ ุคคล
มอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

มอบฉันทะ

ขัน้ ตอนตรวจเอกสาร
- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป์ 20 บาท
- สําเนาบัตรประจําตัวของผู้มอบฉันทะ พร้ อมรั บรองสําเนา
- สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล (กรณีนิตบิ ุคคล) พร้ อมรั บรองสําเนา
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ หรื อหลักฐานแสดงตนที่
ทางราชการออกให้

ขัน้ ตอนลงทะเบียน

ขัน้ ตอนลงทะเบียน

- แบบฟอร์ มลงทะเบียน พร้ อมลงลายมือชื่อ
- แสดงบัตรประจําตัวของผู้รับมอบฉันทะ
หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้

- เอกสารตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น พร้ อมกรอก
รายละเอียด และลงลายมือชื่อ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ตามลําดับระเบียบวาระการประชุม
การลงคะแนนเสียง และบัตรลงคะแนน
เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่ เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง โดยให้ ผ้ ูถือหุ้น
ยกมือขึน้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน (สําหรั บผู้รับมอบฉันทะที่
ผู้มอบฉันทะลงคะแนนไว้ แล้ ว ไม่ ต้องส่ งบัตรลงคะแนนเพื่อออกเสียงอีกครั ง้ )

สรุ ปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม
ปิ ดประชุม
เริ่มรั บตรวจเอกสาร และลงทะเบียน ตัง้ แต่ เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป

