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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ในการเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ วธิ ีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเลือกตังบุ
้ คคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุม
ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ)
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
◼
◼

◼
◼

กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ ละวาระ
ดังกล่าว
หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษนันออก
้
นอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ
จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมในวาระนั ้น ๆ และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้ องรวบรวมจากห้ องประชุมหลักและ
บริ เวณที่นงั่ สารองซึ่งอาจใช้ เวลานาน ประธานที่ ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการ
ประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม
กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)
หรื อ กรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ

__________________________________

29

