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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ วิธีกำรลงทะเบียน เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน                             
กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนนเสียง และขัน้ตอนกำรประชุม  

 

วิธีกำรลงทะเบียน 

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการแสดงสิทธิในการร่วมประชุม 
รวมถึงหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและ 
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันท่ี 24 เมษายน 2563  

บริษัทใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ดังนั้น  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน                               

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าว

เรียกประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไป                   

ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป 

บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบและด าเนินการตามโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

กรณีมำด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปน้ี 

ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
บุคคลธรรมดำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็น
เอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น  

- บัตรประจ าตัวประชาชน  

- ใบขับขี่ 

- บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

- บัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

- หนังสือเดินทาง หรือ 

- บัตรประจ าตั วอย่างอื่นที่ แสดง
ภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออก
โดยหน่วยงานของรัฐบาล  

- หนังสือเดินทางฉบับจริง  ที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุด
จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 
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ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
นิติบุคคล  
(กรณีส าหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่
นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนร่วมกันเกิน 1 คน
แต่ประสงค์ จะมอบอ านาจให้
กรรมการเพียง 1 คนหรือบุคคลอื่น
เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม  ใ ห้ นิ ติ บุ คคล
ดังกล่าวด าเนินการมอบฉันทะตาม
ข้อ 2 แทน)  

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข .  แบบใดแบบหนึ่ งซึ่ ง ได้  กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
ล า ย มื อ ชื่ อ ผู้ ม อ บ ฉั น ท ะ  ( แ ล ะ
ประทับตราส าคัญ (หากมี)) และผู้รับ
มอบฉันทะ และติดอากร แสตมป์ 20 
บาทและขีดฆ่า ลงวันที่ ณ วันที่ท า
หนังสือมอบ ฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทออก ให้ไม่
เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนา ธุรกิจ
การค้า  กระทรวงพาณิชย์  พร้อม
รับรองเอกสารถูกต้องโดย กรรมการผู้
มีอ านาจ หรือหนังสือรับรองบริษัท
ฉบับจริงออกให้ไม่ เกิน 3 เดือน โดย
กระทรวง พาณิชย์ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใด อย่าง
หนึ่งของกรรมการผู้มี อ านาจพร้อม
รับรองเอกสารถูก ต้ อ ง พ ร้ อ ม แ ส 
ด ง บั ต ร ประจ าตัวฉบับจริงที่ยังไม่ 
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจน
ไม่สามารถยืนยันตัวตน ได้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้  
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 
และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ 
(และประทับตราส าคัญ (หากมี)) 
และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากร 
แสตมป์ 20 บาทและขีดฆ่าลงวัน ที่ 
ณ วัน ที่ท าหนังสือมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ 
เอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติ 
บุคคล ที่อยู่  และกรรมการผู้มี  
อ านาจลงนามผูกพันเป็นอย่าง
น้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง 
โดยกรรมการผู้มีอ านาจ 

- ส า เนาบัตรประจ าตั วอย่ างใด 
อย่างหนึ่งส าหรับกรรมการที่มี  
สัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทาง 
ส าหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่าง  
ด้าวของกรรมการผู้มีอ านาจ ลง
นาม พร้อมรับรองเอกสาร ถูกต้อง
พร้อมแสดง บัตรประจ าตัวหรือ
หนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุด
จนไม่สามารถ ยืนยันตัวตนได้ ณ 
จุดลงทะเบียน 

หมายเหต:ุ   1.   กรณีเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานราชการ
ที่มีอ านาจไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมด้วย 

2.   ในกรณีท่ีเอกสารที่ต้นฉบับมไิด้จัดท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดท าค าแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมดว้ยและใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูต้องของค าแปล 

1.2  รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบท่ี

ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง) 
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2. กรณีรับมอบฉันทะ  

2.1 วิธีการมอบฉันทะ  

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1)   มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ 

(2)   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

โดยผู้ถือหุ้นสามารถท าเครื่องหมาย และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ

เลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว   

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

ในการนี้  บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้                          
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. 
หรือแบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท http://investor.indexlivingmall.com/th  

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่

ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนท่ีผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.   

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบท่ัวไปท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี) 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือ

หุ้นทุกกรณี) 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น 

2.2 ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดังนี้  

- แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โค้ด 

- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลง

ลายมือชื่อผูร้ับมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันท่ี ณ วันที่ท าหนังสือมอบฉันทะ 

- เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 

http://investor.indexlivingmall.com/th
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ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
บุคคลธรรมดำ  - บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขอ ง ผู้ รั บมอบ ฉันทะที่ ยั ง ไม่ หมดอายุ                    
และไม่อยู่ ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถ
ยืนยัน ตัวตนได้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึงของผู้
มอบฉันทะ  พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
ถูกต้อง โดยจะต้องเป็นส าเนาของบัตร 
ประจ าตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 

- บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่าง ใดอย่างหน่ึง
ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 
หนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะทีย่งัไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 
พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้อง
เป็นส าเนาของหนังสือเดินทางที่ยัง ไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยันตัวตนได้ 

นิติบุคคล - บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่
อยู่ ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยัน 
ตัวตนได้ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 3 
เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และประทับตราส าคัญ 
(หากมี) หรือหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง 
ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กรรมการผู้มีอ านาจพร้อมรับรองเอกสาร
ถูกต้องโดยจะต้องเป็นส า เนาของบัตร
ประจ าตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 

- บัตรประจ าตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหน่ึง
ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาสัญชาติต่าง
ด้าวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ 
และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถ 
ยืนยันตัวตนได้ 

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสาร
เทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันเป็น
อย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ (และประทับตรา
ส าคัญ (หากมี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือ
เดินทางส าหรับกรรมการสัญชาติต่างด้าว
ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามพร้อม
รับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็น
ส า เนาของบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ 

 

 



  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 

35 
 

ประเภท ผู้ถอืหุ้นไทย ผู้ถอืหุ้นต่ำงด้ำว 
กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่ำงประเทศ
และแต่งตัง้ให้คัส
โตเดียนในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

 - ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสาร
เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบ
หน่ึง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศ ให้คัสโตเดียนเป็น
ผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน  

หมายเหตุ :       1.   กรณีเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศต้องมกีารรับรองโดยโนตารีพับริคหรือหน่วยงานราชการ
ที่มีอ านาจไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมด้วย 

2. ในกรณีท่ีเอกสารที่ต้นฉบับมิได้จดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจดัท าค าแปลภาษา                                                                                       
 อังกฤษแนบมาพร้อมดว้ยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูต้องของค าแปล  

2.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดย

ชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)  
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หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง  

วำระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยให้นับหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียง
ตามจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ       
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออก
เสียงของคัสโตเดียน)  

2. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น                         

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ              
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร   

3. การลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง จะต้องกระท าในบัตรลงคะแนน โดยในบัตรจะปรากฏชื่อ นามสกุล จ านวนหุ้น และ 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องท าเครื่องหมาย  ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น 
พร้อมลงลายมือชื่อ 

4. บัตรท่ีแสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงลายมือในบัตรลงคะแนน หรือลงคะแนน 
มากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามก ากับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง 
(ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) จะถือเป็นบัตรเสีย และส าหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ            
แบบ ค. โดยกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร 
บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง 

5. ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณ
ประตูทางออก 

วำระเลือกตัง้กรรมกำรที่ออกตำมวำระ   

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง 
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล   

วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ   

ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้ 

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามล าดับที่ได้ก าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นในทุก ๆ วาระว่า                 
มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ 
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2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท าเครื่องหมาย  ในช่องไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ประจ าจุดเก็บ รวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระไปหักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุมในวาระนั้นๆ  ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  และ
ผู้เข้าร่วมประชุมที่น าส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วย 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่ 

กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง ในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่ง                 
เป็นการออก เสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้
โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือ
หุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 

กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน 

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวน 
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับ 
คะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาการประชุม เมื่อประมวลผลคะแนน
ในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระถัดไป โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่
ละวาระ บริษัทอาจปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น 
ซึ่งอาจท าให้มีจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบาง
ท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

กำรเสนอควำมเห็นหรือค ำถำมของผู้เข้ำร่วมประชุม 

ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นและค าถามเป็นรายวาระไป เมื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ต้องการเสนอความเห็นหรือค าถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือขึ้น เมื่อประธานให้ที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกตามล าดับ 
หมายเลข ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้มาประชุมด้วยตัวเองหรือรับมอบฉันทะ และให้
น าเสนอความเห็นหรือค าถามให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็น                     
ในเรื่องอื่น ๆ ขอให้น าเสนอเมื่อมีการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการด าเนินการที่
เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ   




