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คำแนะนำในกำรป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 19 (COVID-19)
สำหรับกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ารประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีการรวมกันของคนหมู่มากและเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อกการแพร่ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และ
เชื้ อโรคอื่นในโรคระบบทางเดินหายใจ เนื่ องจากเชื้อโรคเหล่านี้ สามารถแพร่ ได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่มีอาการ
เล็กน้อยได้ ดังนั้นบริ ษทั อควา คอร์ เปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จึงขอให้คาแนะนาสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการป้ องกันควบคุมโรค
ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ควรงดเข้าร่ วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม ควรเตรี ยมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สาหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควร
ปฏิบตั ิตามหลักสุ ขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่ หน้ากากอนามัย
หากพบว่าตนเองป่ วยหรื อเริ่ มป่ วย ควรติดต่อขอเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่ วยนั้นเข้าได้
กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้าร่ วมกิจกรรมทันที
หากสังเกตเห็นผูร้ ่ วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ผิดปกติ ควรแนะนาให้ผมู ้ ีอาการรี บไปโรงพยาบาลเพื่อ
รับการตรวจรักษาตามขั้นตอน
หลี กเลี่ ยงการอยู่ใกล้ชิดกับ ผูม้ ี อาการป่ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ ่ วยที่ มีอาการโรคในระบบทางเดิ นหายใจที่ ไม่
ป้องกันตนเอง
บริ ษ ัท สนับ สนุ น ให้ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณามอบฉัน ทะให้กรรมการอิสระ (ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้ วย 6) แทนการเข้าร่ ว ม
ประชุมด้วยตนเอง
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คำชี้แจงวีธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และ กำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ ำร่ วมประชุ มในกำรประชุ มผู้ถือหุ้น
วิธีกำรมอบฉันทะ
แบบทีใ่ ช้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุ มแทนได้ โดย
การจัดทาหนังสื อมอบฉันทะมอบให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะ ในการนี้ทางบริ ษทั ฯได้ส่งแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ให้กบั ผู ้
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นแบบมอบฉันทะที่ให้สิทธิผถู ้ ื อหุน้ ในการระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
กำรระบุรำยละเอียดในหนังสื อมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ
ข้อ (1) – (2) หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯจัดส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้น ได้มีการ
ระบุขอ้ มูลเฉพาะสาหรับผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และจานวนหุน้ ที่ถือ
ข้อ (3)

ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงได้เพียงรายเดียวและไม่สามารถ
แบ่ งแยกจานวนหุ ้นที่ ตนถื อ ให้ผูร้ ั บ มอบอานาจหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสี ยง โดยผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมอบ
ฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ถือ และไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่ถือดังนั้น หากผู ้
ถือหุ ้นมีการระบุผูร้ ับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ทางบริ ษทั ฯจะพิจารณาให้เฉพาะผูท้ ี่ถือหนังสื อมอบฉันทะ
ฉบับลงนามจริ งมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงในวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการนี้ ขอให้ระบุชื่อ อายุ
และที่ อยู่ของผูร้ ั บ มอบฉัน ทะให้ถูก ต้องและครบถ้วน โดยในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประสงค์จะมอบฉัน ทะให้
กรรมการอิสระตามที่บริ ษทั ฯได้เสนอชื่อไว้ บริ ษทั ฯได้จดั พิมพ์รายละเอียดในแบบแล้วและขอให้ผถู ้ ือหุน้
ทาเครื่ องหมายใน  หน้าชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว

ข้อ (4)

ในแต่ละวาระการประชุมขอให้ผูถ้ ือหุ ้นเลือกว่าจะมอบสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงให้ผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อ
จะกาหนดการลงคะแนนเสี ยงตามที่ผถู ้ ือหุ น้ กาหนด โดยทาเครื่ องหมายใน  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ หาก
ผูถ้ ือหุ ้นเลือกให้มีการลงคะแนนเสี ยงตามที่กาหนด ผูถ้ ือหุ ้นต้องทาเครื่ องหมายใน  สาหรับทุก ๆ วาระ
ว่าจะลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแยกการลงคะแนน
เสียงในวาระใดวาระหนึ่ง

การลงชื่อ

ขอให้ผมู ้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะลงลายมือชื่อท้ายหนังสื อมอบฉันทะ

อากรแสตมป์ โปรดติดอากรแสดมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะ (ตามที่กฏหมายกาหนด) จานวน 20 บาท
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ในกรณี ที่มีวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ผมู ้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบ
ประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ โดยให้ระบุเลขที่วาระ ชื่อเรื่ องและการลงคะแนนเสี ยง
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ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น บริ ัท อควำ คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
เริ่มลงทะเบียน 1 น เปนต้นไป

มำด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

 แสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตร
ประจำตัวข้ำรำชกำร หรือ หนังสือเดินทำง

 กรอกแบบ อรมหนังสือมอบฉันทะ
 แสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรือหนังสือ
เดินทำงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เข้ำร่วมประชุม
ประธำนเปดประชุม เวลำ 1

น และ ิจำร ำวำระกำรประชุมตำมลำดับ

กร ีที่มีผู้ต้องกำรคัดค้ำนหรืองดออกเสียงในวำระใด
โปรดยกมือ เ ื่อส่งบัตรคะแนนให้เจ้ำหน้ำที่
สำหรับวำระเลือกตั้งค ะกรรมกำร จะเกบบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน
ประธำน กล่ำวสรุปผลกำรลงคะแนนต่อที่ประชุม

หมายเหตุ : สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ผมู ้ อบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ตอ้ งออกเสี ยงอีก
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หลักฐำนแสดงควำมเปนผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนที่มสี ิ ทธิเข้ ำร่ วมประชุ ม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
จดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดีซ่ ึ งจะเป็ น
การสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จด
ทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะผ่อนผันการยืน่ แสดงเอกสารหรื อหลักฐาน
แสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษทั จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1. บุคคลธรรมดำ
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ สี ั ญชำติไทย
1.1.1 บัตรประจาตัวของผูถ้ ือหุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
1.1.2 ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผู้ถือหุ้นชำวต่ ำงชำติ
1.2.1 หนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้
1.2.2 ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
2. นิตบิ ุคคล
2.1 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1. สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2.1.2. สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
2.2 นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ ำงประเทศ
2.2.1 สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูร้ ับมอบ
ฉันทะ
ในกรณี ของสาเนาเอกสารจะต้องมี การรั บ รองสาเนาถู กต้อง และหากเป็ นเอกสารที่ จดั ท าขึ้น ในต่ างประเทศควรมี ก าร
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบี ยน และยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ ประชุ มก่อนการ
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
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