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ค าชีแ้จงวธิกีารลงทะเบยีน หลกัฐานการแสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชุม  

วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

    

1.  การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

 

  บรษัิทฯ จะเริม่ลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่การประชุม 1 ชั่วโมง หรอืตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป ณ 

หอ้งแคทลยีา ชัน้  1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กร ุงเทพมหานคร เลขที ่9/9 ถนนวภิาวด ี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่

กรงุเทพมหานคร แผนทีต่ัง้สถานทีป่ระชมุ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

2.  หลกัฐานการแสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชุม (แลว้แตก่รณี) 

 

  บรษัิทฯ จะใชร้ะบบ Barcode เพือ่อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีนเขา้ประชมุ ดังนัน้ จงึขอใหผู้เ้ขา้ประชมุโปรดใช ้

เอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่ ีBarcode ซึง่แนบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุทีบ่รษัิทฯ จัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนกอ่นเขา้ประชุม (แลว้แตก่รณี) 

  

2.1  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

 

 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการออกให ้ฉบับจรงิซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ และหากมี

การเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

- หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ) ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นังสอื

มอบฉันทะแบบ ข ตามทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะ

มอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว 

- ส าเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผูม้อบฉันทะทีส่่วนราชการออกให ้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย และผูม้อบฉันทะไดล้งลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง  

- เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้ฉบับจริงซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

 

 2.2  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

 

  กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลมารว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- เอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิตบิุคคลที่ส่วนราชการออกให ้ฉบับจรงิซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

- ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืส่วนราชการที่มี

อ านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยตอ้งมรีายละเอยีด ชือ่นิตบิุคคล ผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ผูกพันหรอืกระท า

การแทนนติบิคุคล เงือ่นไขหรอืขอ้จ ากัดอ านาจในการลงลายมอืชือ่ ทีตั่ง้ส านักงานใหญ ่เป็นตน้ ซึง่ออกมาไม่เกนิ 1 ปี ก่อน

วันประชมุผูถ้อืหุน้ และลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล 

 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

- หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ) ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นังสอื

มอบฉันทะแบบ ข ตามทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะ

มอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว  

- ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์หรอืส่วนราชการที่มี

อ านาจของประเทศทีน่ติบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ โดยตอ้งมรีายละเอยีด ชือ่นิตบิุคคล ผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ผูกพันหรอืกระท า

การแทนนติบิคุคล เงือ่นไขหรอืขอ้จ ากัดอ านาจในการลงลายมอืชือ่ ทีตั่ง้ส านักงานใหญ ่เป็นตน้ ซึง่ออกมาไม่เกนิ 1 ปี ก่อน

วันประชุมผูถ้ือหุน้ และลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้แีทนนิตบิุคคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติ

บคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  
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- ส าเนาภาพถา่ยเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนติบิคุคลทีส่ว่นราชการออกให ้ซึง่ปรากฏรปูถา่ยและยังไม ่

หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) เป็นตน้ และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกุล ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย และลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลดังกลา่ว 

- เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้ฉบับจริงซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

 

2.3  ผูถ้อืหุน้ทีแ่ตง่ต ัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 

 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ต ัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

- หนังสอืมอบฉันทะตามแบบ ค ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ พรอ้ม

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- หนังสอืยนืยันการไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิ Custodian 

- ส าเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล Custodian ทีส่่วนราชการออกให ้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) เป็นตน้ และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกุล ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย และลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา

ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล Custodian 

- เอกสารแสดงตนของผูรั้บมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให ้ฉบับจริงซึง่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นตน้ 

และหากมกีารเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

 

 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ ิม่เตมิ 

- ส าเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลของ Custodian ทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซึง่ออกมาไม่เกนิ 1 

ปี กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ และลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลของ Custodian หรอืผูร้ับมอบอ านาจ 

- ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืมอบอ านาจของ Custodian ทีม่อบอ านาจใหผู้ร้ับมอบอ านาจด าเนนิการแทน (ทียั่งไม่หมดอายุ) 

และลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคลของ Custodian หรอืผูร้ับมอบอ านาจ 

 

ทัง้นี้เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิตบิุคคลนัน้

รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

3.   วธิกีารมอบฉนัทะ 

 

  กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิ

การคา้ เรือ่งการก าหนดแบบหนังสอื (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้

 แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทั่วไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น 

 แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว 

 แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและ

ดแูลหุน้ 

 

 สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.ktisgroup.com และเพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีม่ ี

Barcode ปรากฏอยูม่าในวันประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย  

 

  ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนนิการ ดังนี้ 

 ใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะทีบ่รษัิทไดจั้ดสง่มาให ้หรอืตามแบบอืน่ขา้งตน้ เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ ส าหรับผูถ้อื หุน้ทีไ่มใ่ช ่

Custodian จะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

 มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ บริษัทคนใดคน

หนึ่ง โดยใหร้ะบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืกาเครือ่งหมายหนา้ชือ่กรรมการอสิระ

ตามทีบ่รษัิทระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืกเพยีงคนเดยีวใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุดังกลา่ว 

 ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวันทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพือ่ใหถู้กตอ้งและมผีลผูกพันตาม

กฎหมาย ทัง้นี้บรษัิทไดเ้ตรยีมอากรแสตมป์เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูร้ับมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุใหด้ว้ย

แลว้ 

 ส่งหนังสอืมอบฉันทะมายังฝ่ายเลขานุการบรษัิท โดยตดิต่อนายสุชาต ิพพัิฒนชัยพงศ ์หรอื นางสาวชมพูนุท เอมอ่อน โทรศัพท ์

02-692-0859-73 ตอ่ 175-176 โทรสาร 02-692-0876 ภายในวนัที ่18 เมษายน 2561 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชมุอย่าง

นอ้ยครึง่ชัว่โมง เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริม่ประชมุ 

 

http://www.ktisgroup.com/


 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6___หนา้ |3 

 

 

  ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และ

ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพยีงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่

เป็นผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้

ตามหนังสอืมองฉันทะแบบ ค. 

 

4.  การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 

    บรษัิทฯ จะจัดใหม้กีารบันทกึเสยีงและวดีทีัศนส์ าหรับการประชมุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

 หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 

  ในการออกเสยีงลงคะแนน ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงต่อหนึง่หุน้ส าหรับการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้  

  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะ จะไดรั้บบัตรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เห็นดว้ยหรอืงดออก

เสยีงในวาระนัน้ๆ เทา่นัน้  

  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษัิทฯ ไดร้วบรวมคะแนนเสยีงและบันทกึ

การออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ลว้ ดังนัน้ ผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้รว่มประชมุจงึไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี  

 

 ทัง้นี ้เพือ่ความเรยีบรอ้ยและไมเ่ป็นการเสยีเวลาของผูถ้อืหุน้ทกุคน ในการลงมตแิตล่ะวาระ ถา้ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดไม่เห็นดว้ยหรอื

งดออกเสยีง ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุเห็นชอบหรอืเห็นดว้ยตามมตทิีน่ าเสนอ ถา้มผีูถ้อืหุน้คนใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ใชบั้ตร

ลงคะแนนทีบ่รษัิทฯ จัดให ้และสง่บัตรลงคะแนนดังกลา่วใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เพือ่น าไปลงคะแนน 

 

 ในการรวมผลคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงหักออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้

ประชมุ สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย 

 

 ส าหรับผูท้ีอ่อกเสยีงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี้ ขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืแก่เจา้หนา้ทีข่อง บรษัิทฯ หลังเสร็จสิน้

การประชมุ 

 

 ในกรณีมอบฉันทะ 

- ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสยีงของ

ผูรั้บมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอื

เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

- หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบุไวไ้ม่

ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนหนังสอืมอบฉันทะ รวมถงึกรณีที่

มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่

เห็นสมควร 

 

  เนือ่งจากการนับคะแนนในแตล่ะวาระ จะนับจากการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ในวาระนัน้ๆ จงึอาจมผีูถ้อืหุน้และจ านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางรายออกจากหอ้ง

ประชมุหรอืเขา้มาเพิม่เตมิ ส าหรับรายละเอยีดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ

ภายหลังจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

 

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 

  กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 

  กรณีอืน่ ๆ ซึง่มกีฎหมาย หรอืขอ้บังคับบรษัิทก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชมุจะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอื

ขอ้บังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุรับทราบกอ่นการลงคะแนนในแตล่ะวาระดังกลา่ว 

 หากคะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

  ผูถ้อืหุน้ใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงในเรือ่งนัน้ และประธานทีป่ระชมุอาจจะเชญิใหผู้ ้

ถอืหุน้นัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ 

 การลงคะแนนลับอาจกระท าไดเ้มือ่มผีูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และทีป่ระชุมลงมตใิหล้งคะแบบลับโดย

ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนลับ และแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีม่มีตใิห ้

ลงคะแนนลับ 

 

 การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนน 

  ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงวธิีการนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนเริม่วาระการประชุม และจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ี่

ประชมุทราบทกุวาระหลังจากผูถ้อืหุน้ลงมตใินแตล่ะวาระ 

 

 


