
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 

การลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และการมอบฉันทะ (ในรูปแบบ QR Code) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้า
ร่วมประชุม (Pre-Registration) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8, 9 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับ
ลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

1. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Pre-Registration) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 

1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญูผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 10) 

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมี

การเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญูผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 10) 

2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ง

ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนา

ถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนา

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 

1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญูผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 10) 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - 

นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญูผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 10) 

2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้

กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบ

ฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ 

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู ้ม ีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที ่ลงลายมือชื ่อรับรอง 

สำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี

อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่า บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน

นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมี

การเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู ้ถือหุ ้นท ี่เป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น
หรือ ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือ
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://investor.gjsteel.co.th/th/meeting/shareholders-meeting  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผูถ้ือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้ 

ก. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น ส ำหรับ 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แต่งตั้ง Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข.แบบใด
แบบหน่ึงเท่านัน้ 

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ
กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้
เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ค. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะ
เพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. 

ง. โปรดปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

จ. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง 

• กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(Pre-Registration) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้า
ร ่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี ่ยวกับขั ้นตอนการยื ่นแบบคำร ้องเพื ่อเข้าร ่วมประชุม 
(Document uploading system) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

https://investor.gjsteel.co.th/th/meeting/shareholders-meeting
http://www.sec.or.th/
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Meeting) ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ
ฉบับจริงไปยังบริษัท 

• กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน
ตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับ
จริงไปยังบริษัท  

ฉ. ส่งหนังส ือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามร ับรองส ำเนาถูกต้อง ไปยัง  
งานเลขานุการบริษัท เลขที ่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั ้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม 

ช. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อน
เริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น 

3. การยื่นแบบคำร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (Document uploading system) 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (Pre-
Registration) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วัน ที่ 18 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำ
ร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ ู ้ ถ ื อ ห ุ ้ น ห ร ื อ ผ ู ้ ร ั บ ม อบ ฉ ั น ทะ ส า มา ร ถ เ ข ้ า ใ ช ้ ง า น ร ะบ บ  Document uploading system ไ ด ้ ที่  
https://gjs.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code  

 
 
 
 
 
 
 
 

ก. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบ
ต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น  

• เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 
• เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
• อีเมลที ่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู ่การประชุม E-AGM ชื ่อผู ้ใช้ (Username) และ 

รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM 

• หมายเลขโทรศัพท์ 

• แนบเอกสารตามข้อ 1-2 

https://gjs.foqus.vc/registration/
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ข. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1-2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพือ่
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง
รายละเอียด ดังน้ี 

• ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 
• WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM  

• คู่มือการใช้งานระบบ  
ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

ค. ทั้งนี้ ขอให้ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู ้ใช้  (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็น

ความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย 

หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อ Quidlab โดยทันที ผ่านช่องทาง

ดังต่อไปนี้ 

• ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 

• ทางอีเมล info@quidlab.com 

ง. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดย
ละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็
ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 09.30 น. เท่านั้น 

จ. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉนัทะ
ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

ฉ. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ
ประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะระบุ
ช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน 

4. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

• การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนใน
ระบบด้วยการกดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

• การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 

• ผู้ถือหุ ้นที ่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื ่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื ่องนั้น และประธาน  
ที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้ 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
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• กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

• ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้
เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
ของการประชุมหลังจากท่ีการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น 


