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รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อลงทะเบียน 
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิดรบักำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้รว่มประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ 
ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น. ณ สถำนท่ีประชมุที่ก ำหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ และจะด ำเนินกำรลงทะเบียนดว้ยระบบบำรโ์คด้ (Barcode) 
ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย และเพื่อใหก้ำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยควำมโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อ 
ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ จึงเห็นควรก ำหนดใหม้ีกำรตรวจสอบเอกสำร และหลกัฐำนแสดงกำรเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขำ้
รว่มประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป บรษัิทฯ จึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ ดงันี ้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บคุคลธรรมดำ 

(1) กรณีผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

ใหแ้สดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอำยุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ – นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

(2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. ตำมแบบที่แนบมำพรอ้มหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) 
ซึง่ไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้ง ครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ (1) ของผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
2.3 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหต้ำมขอ้ (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

นิติบคุคล 

(1) กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมกำร) เขำ้ประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ ตำมขอ้ (1)  
1.2 ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 

(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขำ้รว่มประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำร
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(2) กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุม 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. ตำมแบบที่แนบมำพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) 
ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้นและลงลำยมือช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล  
(กรรมกำร) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอ ำนำจ
กระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

ส่วนที่ 1:  วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
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2.3 ส ำเนำเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ 
ตำมขอ้ (1) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงช่ือรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสำรที่สว่นรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดำ ตำมขอ้ (1) 

(3) กรณีผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและ
ดแูลหุน้  

3.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
3.2 เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตำมขอ้ (1) หรอื (2) (ยกเวน้หนงัสอืมอบฉนัทะ) 
3.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตำ่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ตอ้งสง่หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำร 

ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian ทัง้นี ้เอกสำรที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษ
แนบมำพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 

หมำยเหต:ุ 

- กรณีมีกำรมอบอ ำนำจช่วงก่อนกำรมอบฉันทะ เอกสำรแสดงกำรมอบอ ำนำจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน  
ไมข่ำดตอน และมีถอ้ยค ำใหม้อบอ ำนำจช่วงได ้รวมถึงส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจช่วงทกุช่วงตอ้งครบถว้น 
และรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- เอกสำรที่จดัท ำขึน้ในต่ำงประเทศตอ้งมีกำรรบัรองโดยโนตำรีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจ
คลำ้ยคลงึกนัตำมกฎหมำยของแตล่ะประเทศ และสถำนเอกอคัรรำชทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทย หรือเจำ้หนำ้ที่
ที่ไดร้บัมอบหมำยใหก้ระท ำกำรแทนอีกชัน้หนึง่ 

- เอกสำรที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภำษำอังกฤษ จะต้องจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำอังกฤษ พรอ้มรับรองควำมถูก ต้อง 
ของค ำแปลโดยผูม้อบฉนัทะ 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ จ ำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมแบบที่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์ไดก้ ำหนดไว ้ตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรือ่งก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 
2550 ดงันี ้

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซอ้น 
- แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการ 
ดังนี้  

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน  
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2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของ
บริษัทฯ ตำมรำยช่ือที่ระบุไวใ้นสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัที่ 6 โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรำยละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงทำ่นเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในกำรเขำ้รว่มประชมุดงักลำ่ว 

3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท  ำหนังสือมอบฉันทะดงักล่ำว เพื่อใหถู้กตอ้งและ  
มีเหตผุลผกูพนัตำมกฎหมำย ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดอ้  ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่มำลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนมำยงับริษัทฯ ภำยในวนัที่ 21 กนัยำยน 2563 หรือก่อนเวลำเริ่มกำรประชุมอย่ำงนอ้ย
ครึง่ชั่วโมง เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ ไดม้ีเวลำตรวจสอบเอกสำรและใหท้นัเวลำเริม่ประชมุ  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน  หรือนอ้ยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ไดเ้วน้แต่เป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้
ตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษัิทฯ จะเริม่รบัลงทะเบียนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเริม่กำรประชมุไมน่อ้ยกวำ่ 1 ชั่วโมง หรอื ตัง้แตเ่วลำ 09.00 น.  
เป็นตน้ไป ในวนัศกุรท์ี่ 25 กนัยำยน 2563 ณ สถำนท่ีประชมุที่ก ำหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. กำรออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ไม่สำมำรถ  
แบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น (เวน้แตเ่ป็นกำรออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่ำนั้น  
กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวำระใดไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อวำ่กำร
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หำกผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 
หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ท่ีประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนไดต้ำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ส ำหรบัวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 23 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร โดย
ใชเ้สยีงขำ้งมำกตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 2:  วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
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1. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมดตำมขอ้ 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได ้แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ใชส้ิทธิเลือกบคุคล
มำกกวำ่หนึง่คนเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บคุคลแต่ละท่ำนนัน้ไดเ้ท่ำกบัจ ำนวนคะแนน
เสยีงที่ตนมีอยู ่แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัจะไดร้บักำรเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่พึงมีใหเ้ลือกในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด
เพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ทัง้นี ้เพื่อกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ในกำรเลือกตัง้กรรมกำรในครัง้นี ้ บริษัทฯ จะเสนอใหท้ี่
ประชมุพิจำรณำลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธำนในที่ประชมุจะชีแ้จงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบ โดยมีแนวทำงดงันี ้

1. ประธำนในที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำม
ควำมเห็นจำกที่ประชมุวำ่ผูถื้อหุน้ทำ่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ใหผู้้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นกำร
ลงคะแนนลบั) ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือถือว่ำเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถออก
เสยีงลงคะแนนตำมควำมเห็นไดเ้พียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เวน้แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือ
มอบฉนัทะก ำหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้ 

มติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

- กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมำย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุม 
จะเป็นไปตำมที่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบันัน้ก ำหนด โดยประธำนในที่ประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทรำบ
ก่อนกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระดงักลำ่ว 

- หำกคะแนนเสยีงเทำ่กนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตำ่งหำกเป็นเสยีงชีข้ำด 

- ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ำนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพำะ หำ้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้   
เวน้แตเ่ป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร โดยประธำนในที่ประชมุอำจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วครำวก็ได ้

- กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในที่ประชมุอยำ่งนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชมุลงมติใหล้งคะแนน
ลบั โดยประธำนในที่ประชุมจะเป็นผูก้  ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 
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การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธำนในที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำรประชุม โดยบริษัทฯ จะนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวำระจำกกำรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยประธำนในที่ประชุม 
จะขอใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและท ำเครื่องหมำยยืนยนักำรลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตำมบตัรเสีย (ถำ้มี)  
ออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดที่เขำ้รว่มประชมุในวำระนัน้ ๆ  และสว่นท่ีเหลอืจะถือวำ่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย และจะแจง้
ผลกำรนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสรจ็สิน้กำรประชมุ 

กรณีที่จะถือว่ำเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเสยีงเกินกวำ่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนน หรอืมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) หรือกรณีที่มี
กำรแกไ้ขกำรลงคะแนนในบตัรยืนยนักำรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ำกบั 

 


