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ค าชีแ้จงวธิีการมอบฉันทะ วิธกีารลงทะเบียน เอกสารส าหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม 

 

วิธีการการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทจะเริ่มเปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบรูณ์

ของเอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ รวมถึงหนงัสือมอบฉนัทะ ไดต้ัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 
29 เมษายน 2564 

โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อ
หุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนั
ประชุมดว้ย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้
รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิ บรษิัทจึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้
1. กรณีมาด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจดุลงทะเบียน และยื่นแบบฟอรม์การลงทะเบียน ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 ซึง่มีบารโ์คด้พรอ้มแสดงเอกสาร
หลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุ ดงัต่อไปนี ้

 

ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
บุคคลธรรมดา เอกสารแสดงตนฉบบัจรงิซึ่งตอ้งเป็นเอกสารที่

ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและไม่อยู่
ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้เช่น 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ใบขบัขี่ 
- บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกจิ 
- หนงัสือเดินทาง หรือ 
- บตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีแสดงภาพถ่าย

ของเจา้ของบตัร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของ
รฐับาล 

- (รวมเรียกว่า “บัตรประจ าตัว”) 

- หนงัสือเดินทางฉบบัจรงิที่ยงัไม่
หมดอายแุละไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยนัตวัตนได ้

นิติบคุคล 
(กรณีนี ้ส  าหรับผู้แทนนิติ
บุคคลมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองในกรณีที่นิติ
บุ ค ค ล มี ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี
อ  านาจกระท าการแทน
ร่ ว ม กั น เ กิ น  1 คน  แ ต่
ประสงคจ์ะมอบอ านาจให้

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉั นทะและผู้ รั บ มอบฉั นทะ  พร้อ ม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า
ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข .  แบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่ ง ไ ด้ก รอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนติิ
บคุคล (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 
บาท และขีดฆ่า ลงวันที่  ณ วันที่ท  า
หนงัสือมอบฉนัทะ 
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ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
กรรมการเพียง 1 คน หรือ
บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุมให้
นิ ติ บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ า ว
ด าเนินการมอบฉันทะตาม
ขอ้ 2 แทน) 

- ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัทออกใหไ้ม่เกิน 
6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ พรอ้มรับรองเอกสาร
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ  านาจ และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของกรรมการผู้มีอ  านาจพร้อมรับรอง
เอกสารถูกตอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวั
ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้
ณ จดุลงทะเบียน 

- ส า เนาหนัง สือ รับ รองบริษัทหรือ
เอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบคุคล 
ที่อยู่ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรอง
เอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มี
อ  านาจ และประทับตราส าคัญของ
บรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่าง
หนึ่งส าหรบักรรมการที่มีสัญชาติไทย
หรือหนงัสือเดินทางส าหรบักรรมการที่
มีสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มี
อ  านาจลงนาม พรอ้มรับรองเอกสาร
ถกูตอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัหรือ
หนัง สือ เดินทางฉบับจริ งที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจน
ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

 

ในกรณีที่เอกสารที่ตน้ฉบบัมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหจ้ดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม
ดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

1.2 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเวน้กรณีของนิติบคุคลซึง่จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีระบกุารออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชดัเจนแลว้วา่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง) 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 วิธีการมอบฉนัทะ 

บรษิัทไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้
(1) บคุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือ 
(2) กรรมการอิสระของบรษิัท โดยรายละเอียดของกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถท าเครื่องหมายและระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของ
บุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามขอ้มูลกรรมการที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุฉบบันีโ้ดยเลือกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว  
ในการนีบ้รษิัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9 หรือ
ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ทัง้ 3 แบบไดท้ี่เว็บไซตข์อง
บริษัท http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้
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เท่านั้น ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหก้ับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้นอกจากนีใ้นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวน
หุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดงันี ้
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบทั่วไปท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดและชดัเจน (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้

ทกุกรณี) 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้เท่านัน้ 

2.2 ติดต่อจดุตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดงันี ้
- แบบฟอรม์การลงทะเบียน สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 ที่มีบารโ์คด้ 
- หนังสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

-  เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุตามแต่กรณี ดงัต่อไปนี ้
 

ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
บุคคลธรรมดา - บตัรประจ าตวัฉบบัจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของ

ผูร้บัมอบฉันทะที่ยงัไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาบตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้
มอบฉันทะ พรอ้มรบัรองเอกสารถูกตอ้ง โดย
จะตอ้งเป็นส าเนาของบัตรประจ าตัวที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- บัตรประจ าตวัฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
หนัง สือ เดิ นทางฉบับจริ งของบุคคล
ธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบ
ฉันทะที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพ
ช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 
พรอ้มรับรองเอกสารถูกต้องโดยจะต้อง
เป็นส าเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยนัตวัตนได ้ 

นิติบคุคล - บตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหน่ึงของผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพ
ช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย์พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย

- บตัรประจ าตวัอยา่งใดอย่างหน่ึงส าหรบั
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือหนงัสือ
เดินทางของบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่ง
ดา้วของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และไม่อยู่ในสภาพชารุดจนไม่สามารถ
ยืนยนัตวัตนได ้
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ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
กรรมการผู้มีอ  านาจ และประทับตราส าคัญ
ของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กรรมการผู้มีอ  านาจพร้อมรับรองเอกสาร
ถูกต้อง  โดยจะต้อง เป็นส า เนาของบัตร
ประจ าตวัที่ยงัไม่หมดอาย ุและไม่อยู่ในสภาพ
ช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสาร
เทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันเป็น
อย่างนอ้ยพรอ้มรบัรองเอกสารถกูตอ้งโดย
กรรมการผู้มีอ  านาจ และประทับตรา
ส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรบักรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือ
เดินทางส าหรบักรรมการสญัชาติต่างดา้ว
ของกรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม พร้อม
รับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็น
ส าเนาของบัตรประจ าตัวหรือหนัง สือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศ 
แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้  
Custodianในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 

 - ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสาร
เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างตน้ โดยผู้
ถือหุน้สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใด
แบบหน่ึง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนัก
ลงทุนต่างประเทศมอบหมายให ้Custodian 
เป็นผู้ด  าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
เป็น Custodian 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เอกสารที่ตน้ฉบบัมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหจ้ดัท าค าแปลภาษาองักฤษ แนบมา
พรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2.3 ติดต่อจดุลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามขอ้ 2.1 และ 2.2 ขา้งตน้ ที่ผ่านการตรวจแลว้ 
2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเวน้กรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบกุารออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระโดยชดัเจน

แลว้ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง) 
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การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง 

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม 
โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี ้บริษัทไดจ้ัดใหม้ี 
Inspector เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่าง
โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะปิดรบัลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรบัลงทะเบียนอีกครัง้เมื่อการนับ

คะแนนแต่ละวาระเสรจ็สิน้ ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้รว่มประชมุภายหลงัที่มีการเปิดประชมุแลว้ คะแนนเสียงของ
ท่านจะถกูน ามารวมเฉพาะในวาระที่ท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุเท่านัน้ ซึ่งจะท าใหจ้ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได  ้

4. กรณีที่ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่าเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง บรษิัทไดท้ าการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหนา้ไวใ้นคอมพิวเตอรแ์ลว้ ดงันัน้ บรษิัทจะไม่ไดจ้ดัเตรียมบตัร
ลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ  ที่ตอ้งการ
ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดจ้ัดเตรียมให ้โดยขอใหย้กมือเพื่อแสดงตวั 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ จ านวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นดว้ยทัง้หมด 

6. การนบัคะแนน ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
วาระที ่2 ถึงวาระที ่5 วาระที ่7 และวาระที ่11 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 8 การพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  
วาระท่ี 9  การพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
วาระท่ี 10  การพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
ส าหรบัวาระท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) คือ 
วาระที ่6   พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ   
ยกเวน้ วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 เป็นเรื่องน าเสอนเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 

7. ส าหรบัวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และ
พิจารณาอนมุตัเิพิ่มเติมจ านวนกรรมการและแตง่ตัง้กรรมการเพิม่เติม ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็น
รายบคุคล ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั  1  หุน้ต่อ  1 เสียง 
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(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี
ที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ทั้งนี ้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และ
สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ บรษิัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 
 

ขั้นตอนการประชุม 

 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 

 

 


