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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่วมประชุม (แล้ วแต่กรณี)
• ผู้ถอื หุ้นที่มสี ญ
ั ชาติไทย
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ มู อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มอี ํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
• ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายต่ างประเทศ
1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ มู อี ํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่โดยมีชื่อ
ของผู้มอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
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2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะทีท่ างบริ ษทั ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ โ่ ดยมีชื่อ
ของผู้มอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมรับทราบก่อนเข้ า
สูว่ าระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้ นบั 1 หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียง ยกเว้ น ในวาระที่ 5 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล กําหนดให้ มกี ารเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายทีเ่ ข้ าร่วมประชุม (ทังกรณี
้ ที่ผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบันทึกการลงมติ
คัดค้ านหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ ก่อนเข้ าประชุม
และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านหรื องดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ิตามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้ าน
หรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ ทางบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้ านหรื องด
ออกเสียงดังกล่าวนันในการลงมติ
้
ในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษัทจะนํา
การออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ ลว่ งหน้ า
ในชณะที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้ างต้ น

