
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องย่ืนแบบค าร้อง
ลว่งหน้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุ (E-Request) โดยด าเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6, 7 ทัง้นี ้บริษัทขอ
สงวนสิทธิไมรั่บลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข  

 

  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกบัการย่ืนแบบค าร้องลว่งหน้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึง่ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และหาก
มีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 
1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ท่ีเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ท่ีเข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
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2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

2.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
บคุคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ได้ลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ 
- นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด หรือสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก www.scg.com  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 79/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
แทน ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม 2565 ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมหรือ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้
โดยด าเนินการดงันี ้ 

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่ 
Custodian จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3. ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ
ผู้ ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ี  
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5. การมอบฉนัทะเพ่ือเข้าร่วมประชมุแทนตนเอง 
5.1 กรณีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) ลว่งหน้า
เพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการย่ืน
แบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 
โดยไม่ต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ไปยังส านักงาน
เลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวง     
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพ่ือให้ส านกังานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 
และให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนงัสือต่อบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม
ผู้ ถือหุ้น 

 

 
ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ลว่งหน้าก่อนการประชุม เพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทจะเปิดระบบให้
ย่ืนแบบค าร้องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตัง้แต่วันพุธที่  23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลงัจากท่ีบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูแบบค าร้องและอนมุตัิค าร้องของท่านแล้ว ท่านจะ
ได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นในวันประชุม          
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

3. การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  



 

 41 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี  
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม 
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 

 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ 
Inventech Connect โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทกึการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผู้ รับมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไมช่ดัเจน รวมถงึกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(2) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถงึวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบคุคลคนละ 1 นาที 

 

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
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(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะเลือกวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง
ตวัเลือกส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง 
(สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ* (สีฟ้า) โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงตามความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 
หมายเหต ุ: * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยงั 

ผลคะแนน “เห็นด้วย”  
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

 
มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาท่ี
ประธานฯ ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นตามวิธีปฏิบตัิใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ไมใ่ช้บตัรยืนยนัการลงคะแนน จงึจะไมม่ีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 


