
 

เอกสารแนบ 5 
ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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ค าชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียน 

เน่ืองด้วยบริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. 
ณ ห้องบอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สขุมุวิท ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร ตำมแผนท่ี
สถำนท่ีจดักำรประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีแนบมำพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 11) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้
ถือหุ้ นท่ีมำด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลำ 12:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ใช้ระบบ 
Barcode ในกำรลงทะเบียน 

การมอบฉันทะ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  กระทรวงพำณิชย์ ได้มีประกำศ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  (ฉบับท่ี 5)  
พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมแทน  หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งท่ีสง่มำด้วย 10) ซึง่บริษัทฯ ได้แนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ท่ีต้องกำรมอบฉนัทะไว้ชดัเจนและตำยตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้ในกรณีต้องกำรหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ิมเติม ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลำ่วได้ท่ี 
www.primamarine.co.th  

ในกรณีผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำร 
ดงันี ้

1)  เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้ำงต้นแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้ทัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ 

1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น ให้ใช้เฉพำะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่ำนัน้ 

2) มอบฉันทะให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึง่ตำมข้อมลูกรรมกำรอิสระท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี  ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 6) 
และระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ  หรือระบุช่ือกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ 
ผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนน

http://www.primamarine.co.th/
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เสียงได้ และผู้ ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้ นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียง
บำงสว่นซึง่น้อยกวำ่จ ำนวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและถูก
แตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้นตำมหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3)  ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวันท่ี ณ วันท่ีท ำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว  เพ่ือให้
ถูกต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์  ให้แก ่
ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ ณ จดุลงทะเบียน โดยไมค่ิดคำ่อำกรแสตมป์ 

ทัง้นี ้เพ่ือควำมสะดวกในกำรตรวจเอกสำร ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบมำยงั
ส ำนักก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนและเลขำนุกำรบริษัท ได้ท่ี บริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) อำคำรวำริน ชัน้ 6 
เลขท่ี 80 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 ภำยในวนัท่ี 5 
เมษำยน 2562 

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

กรณีบคุคลธรรมดำ 

1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ท่ียงัไมห่มดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวั
ประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และหำกมีกำร
เปลี่ยน ช่ือ-นำมสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐำนประกอบด้วย ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 12) มำในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน
ของผู้ ถือหุ้น 

2 กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุ ให้แสดง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

- ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร 
ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำร ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง  

ทัง้นี  ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 12)  
มำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 
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กรณีนิติบคุคล 

1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น (กรรมกำร) เข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง ให้แสดง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน  พร้อม 
ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอำกรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น พร้อมประทบัตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ซึง่แสดงตวัตนของผู้แทนนิติบุคคลนัน้ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัร
ประจ ำตวัข้ำรำชกำร ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 12) มำใน
วนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำร่วมประชมุ ให้แสดง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน พร้อม 
ลงลำยมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส ำ เนำถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น พร้อมประทบัตรำบริษัทฯ (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บตัรประจ ำตวั
ประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) และลงช่ือ
รับรองส ำเนำถกูต้อง 

- ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว
ข้ำรำชกำร ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) และลงช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง  

ทัง้นี ้โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 12 )  
มำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น 

3 กรณีกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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3.1  เอกสำรหลกัฐำนจำกคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้ มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์
ครบถ้วนแล้ว 

2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคั สโตเดียน 
(Custodian) 

3) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองส ำเนำถูกต้องโดย
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้มีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนำมในฐำนะผู้ มอบฉันทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
คสัโตเดียน (Custodian) 

4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ท่ียังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และ 
ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.2 เอกสำรหลกัฐำนจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศ 

1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้ นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน 

2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมในหนงัสือมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวตำ่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอำย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3.3 เอกสำรหลกัฐำนจำกผู้ รับมอบฉนัทะ 

ให้แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็น
ชำวตำ่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอำยขุองผู้ รับมอบฉนัทะ 

โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งท่ีส่งมำด้วย 12) มำในวนั
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้น  

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

วำระทัว่ไป 

1) กำรออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวำระจะกระท ำโดยกำรนบัคะแนนเสียงจำกหนงัสือมอบฉนัทะ และ/หรือ จำกกำรสง่
บตัรลงคะแนนจำกผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นโดยให้นบัหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น  ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้อง
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ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่งกำรออก
เสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตัง้จำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศตำม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้  กำรลง 
คะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือว่ำกำรลง คะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2  หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกท่ีระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด  ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

วำระเร่ืองกำรเลือกตัง้กรรมกำร 

ส ำหรับระเบียบวำระเร่ืองกำรเลือกตัง้กรรมกำรตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก ำหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่ (1) หุ้น ตอ่หนึง่ (1) เสียง 

2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ  1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใค
ไมไ่ด้ 

3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ให้บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำร
เลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใ ห้
ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

เพ่ือให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีดี  ดงันัน้ ส ำหรับระเบียบ
วำระท่ี 5 เร่ืองพิจำรณำอนมุตัิเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ประจ ำปี 2562 บริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชมุ ทัง้บตัรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนท่ีประชุมหรือเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำร
ประชุมโดยเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวำระจำกคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ  และ/หรือ 
คะแนนจำกบัตรลงคะแนนท่ีได้รับจำกผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และจะแจ้งผลกำรนับคะแนนให้ท่ีประชุมทรำบ 
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ทุกวำระ ทัง้นี ้จ ำนวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนัได้ เน่ืองจำกอำจมีผู้ ถือหุ้นบำงท่ำนเข้ำมำประชุมเพ่ิมเติม
หรือกลบัก่อน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มี Inspector ซึง่เป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอกเพ่ือท ำหน้ำท่ีดแูลและตรวจสอบกำรนบัคะแนน
เสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้กำรประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของ
บริษัทฯ 


