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คําชี้แจง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ 

ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีม่ีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียน 

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน 2563  

เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุน้ที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ้ 

(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 12) โดยบริษัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้

ตัง้แต่เวลา 12:00 น. ซึ่งบรษัิทฯ ใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียน 

การมอบฉันทะ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ 

เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่สง่มาดว้ย 11) ซึ่งบรษัิทฯ ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งการหนงัสือมอบฉนัทะเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วไดท้ี่ 

www.primamarine.co.th  

ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ 

ดงันี ้

1)  เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดท้ัง้ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง 

1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหใ้ชเ้ฉพาะหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. เท่านัน้ 

2) มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ

บรษัิทฯ คนใดคนหนึ่งตามขอ้มลูกรรมการอิสระที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย 7) และระบุ

ชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้ง

http://www.primamarine.co.th/
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มอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจาํนวนที่ตนถืออยู่ได ้

เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนังสือ

มอบฉนัทะ แบบ ค. 

3)  ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทาํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้

ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์  ให้แก ่

ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ ณ จดุลงทะเบียน โดยไม่คิดค่าอากรแสตมป์ 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร ผูถื้อหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบมายงั

สาํนักกาํกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท ไดท้ี่ บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) อาคารวาริน ชั้น 6 

เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  

กรณีบคุคลธรรมดา 

1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยน 

ชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย ทัง้นี ้โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ย 13) มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ ใหแ้สดง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อม 

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

- สาํเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัว

ขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

ทั้งนี ้โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 13)  

มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

กรณีนิติบคุคล 

1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อม 

ลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้  
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- สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการแทน 

นิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตราบรษัิทฯ (ถา้มี) 

- สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึ่งแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคลนั้น เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน  

บัตรประจาํตัวขา้ราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล  

ทัง้นี ้โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 13) มาใน

วนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ ใหแ้สดง 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อม 

ลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้น

แลว้ 

- สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํการแทน 

นิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ พรอ้มประทบัตราบรษัิทฯ (ถา้มี) 

- สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 

- สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตัว

ขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

ทั้งนี ้โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 13)  

มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ 

3 กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3.1  เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูมี้อาํนาจกระทาํ

การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
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3) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้มีอาํนาจกระทาํการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูม้อบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ 

1) หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 

2) สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้ 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ 

ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 

โปรดนาํแบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 13) มาในวนั

ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้  

หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

วาระทั่วไป 

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยการนบัคะแนนเสียงจากหนงัสือมอบฉนัทะ และ/หรือ จากการสง่

บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออก

เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือ 

มอบฉนัทะแบบ ค. 

2)  ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง 

คะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อว่าการลง คะแนนเสียงนัน้

ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

คาํชีแ้จง เร่ือง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้ เพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน  หนา้ 57 

2.2  หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนอืจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

ไดต้ามที่เห็นสมควร 

วาระเรื่องการเลือกตัง้กรรมการ 

สาํหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กาํหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้

เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั

เลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ใน

ลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการที่จะพงึมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็น 

ผูอ้อกเสียงชีข้าด 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุน้ที่ดี ดังนั้น สาํหรบัระเบียบ

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2563 บริษัทฯ จะ

เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้บตัรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการ

ประชุมโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือ 

คะแนนจากบัตรลงคะแนนที่ไดร้บัจากผูถื้อหุน้ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบ 

ทุกวาระ ทัง้นี ้จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติม

หรือกลบัก่อน 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายภายนอกที่เป็นอิสะ (Inspector) เพื่อทาํหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการ

นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 


