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รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อลงทะเบียน
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้นของ บริษัท ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1: วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในวันประชุม
บริ ษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิ ดรับกำรลงทะเบียนผู้เข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริ ษัทฯ
ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ณ สถำนที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินกำรลงทะเบียนด้ วยระบบบำร์ โค้ ด (Barcode)
ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้ นและผู้รับมอบฉั นทะที่จะมาประชุ ม โปรดนาใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้ วย และเพื่อให้ กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยควำมโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้ มีกำรตรวจสอบเอกสำร และหลักฐำนแสดงกำรเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ ำ
ร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป บริ ษัทฯ จึงขอชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ ดังนี ้
1.

เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดำ
(1)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร
ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ – นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย

(2)

กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุม
2.1
2.2
2.3

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. ตำมแบบที่แนบมำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง)
ซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ อง ครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ (1) ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบคุ คล
(1)

กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมกำร) เข้ ำประชุมด้ วยตนเอง
1.1
1.2

(2)

แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดำ ตำมข้ อ (1)
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้เข้ ำร่ วมประชุมมีอำนำจกระทำกำร
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ ำร่วมประชุม
2.1

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. ตำมแบบที่แนบมำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ )
ซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำร) ซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
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สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมกำร) และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะมีอำนำจ
กระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดำ
ตำมข้ อ (1) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แสดงเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดำ ตำมข้ อ (1)

กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น
3.1
3.2
3.3

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
เอกสำรเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ตำมข้ อ (1) หรื อ (2) (ยกเว้ นหนังสือมอบฉันทะ)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐำนดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1)
หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดำเนินกำร
ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
2)
หนัง สื อ ยื น ยั น ว่ ำ ผู้ ลงนำมในหนัง สื อ มอบฉั น ทะแทนได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ประกอบธุ ร กิ จ
Custodian ทังนี
้ ้ เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษ
แนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล

หมำยเหตุ:
-

-

2.

กรณี มี ก ำรมอบอ ำนำจช่ ว งก่ อ นกำรมอบฉัน ทะ เอกสำรแสดงกำรมอบอ ำนำจช่ ว งทุก ช่ ว งต้ อ งครบถ้ วน
ไม่ขำดตอน และมีถ้อยคำให้ มอบอำนำจช่วงได้ รวมถึงสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจช่วงทุกช่วงต้ องครบถ้ วน
และรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
เอกสำรที่จดั ทำขึ ้นในต่ำงประเทศต้ องมีกำรรับรองโดยโนตำรี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยงำนที่มีอำนำจ
คล้ ำยคลึงกันตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ และสถำนเอกอัครรำชทูตไทย หรื อสถำนกงสุลไทย หรื อเจ้ ำหน้ ำที่
ที่ได้ รับมอบหมำยให้ กระทำกำรแทนอีกชันหนึ
้ ง่
เอกสำรที่มี ต้ น ฉบับ ไม่ใ ช่ภำษำอัง กฤษ จะต้ องจัดท ำค ำแปลเป็ นภำษำอัง กฤษ พร้ อมรั บ รองควำมถูก ต้ อ ง
ของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดไว้ ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ เรื่ องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2550 ดังนี ้
-

แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
แบบ ค. เป็ น แบบที่ ใ ช้ เฉพำะกรณี ผ้ ูถื อหุ้น เป็ นผู้ลงทุนต่ำ งประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดีย น ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
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ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ
ดังนี ้
1.

เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ ำงต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้

2.

มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของ
บริ ษัทฯ ตำมรำยชื่อที่ระบุไว้ ในสิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 8 โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่ำนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ ำร่วมประชุมดังกล่ำว

3.

ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ ถูกต้ องและ
มีเหตุผลผูกพันตำมกฎหมำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ
ที่มำลงทะเบียนเข้ ำร่วมประชุม

4.

ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมำยังบริ ษัทฯ ภำยในวันที่ 24 เมษำยน 2563 หรื อก่อนเวลำเริ่ มกำรประชุมอย่ำงน้ อย
ครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ ทนั เวลำเริ่ มประชุม

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วน หรื อน้ อยกว่ำ
จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3.

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่ มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 1 ชัว่ โมง หรื อ ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น.
เป็ นต้ นไป ในวันพุธที่ 29 เมษำยน 2563 ณ สถำนที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

ส่ วนที่ 2: วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1.

กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ไม่สำมำรถ
แบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)

2.

ในกรณีมอบฉันทะ
2.1

ผู้รับ มอบฉันทะจะต้ อ งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผ้ ูมอบฉัน ทะระบุไว้ ในหนัง สือ มอบฉันทะเท่ำนัน้
กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2

หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกที่ระบุใน

หน้ า 3 ของ 5

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
Chayo Group Public Company Limited

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ ตำมที่เห็นสมควร

วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สำหรับวำระกำรเลือกตังกรรมกำรตำมข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 23 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมกำร
้
โดย
ใช้ เสียงข้ ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีดงั ต่อไปนี ้
1.

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

2.

ผู้ถื อหุ้นแต่ละคนจะใช้ ค ะแนนเสียงที่ต นมี อยู่ทงั ้ หมดตำมข้ อ 1. เพื่ อเลือ กตัง้ บุคคลเดีย วหรื อ หลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเลือกบุคคล
มำกกว่ำหนึง่ คนเป็ นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้ แก่บคุ คลแต่ละท่ ำนนันได้
้ เท่ำกับจำนวนคะแนน
เสียงที่ตนมีอยู่ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับจะได้ รับกำรเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่พึงมีให้ เลือกในครัง้ นัน้ ให้ ประธำนในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
เพื่อให้ ได้ จำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

ทังนี
้ ้ เพื่อกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรเลือกตังกรรมกำรในครั
้
ง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่
ประชุมพิจำรณำลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธำนในที่ประชุมจะชี ้แจงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบ โดยมีแนวทำงดังนี ้
1.

ประธำนในที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำม
ควำมเห็นจำกที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง

2.

กรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ไม่เ ห็ น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย ง ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อผู้รั บ มอบฉันทะชูมื อ ขึน้ (เว้ น แต่ก รณี ที่ เ ป็ น กำร
ลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่ำเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออก
เสียงลงคะแนนตำมควำมเห็นได้ เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือ
มอบฉันทะกำหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )

มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
-

กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

-

กรณี อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ก ฎหมำย หรื อ ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ก ำหนดไว้ แ ตกต่ ำ งจำกกรณี ป กติ มติ ข องที่ ป ระชุ ม
จะเป็ นไปตำมที่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับนันก
้ ำหนด โดยประธำนในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบ
ก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระดังกล่ำว

-

หำกคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่ำงหำกเป็ นเสียงชี ้ขำด
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ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพำะ ห้ ำมมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมกำร
้
โดยประธำนในที่ประชุมอำจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ ครำวก็ได้
กำรลงคะแนนลับอำจกระทำได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่ำงน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนน
ลับ โดยประธำนในที่ประชุมจะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียง
ลงคะแนนในวำระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธำนในที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำรประชุม โดยบริ ษัทฯ จะนับคะแนน
เสียงแต่ละวำระจำกกำรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยประธำนในที่ประชุม
จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและทำเครื่ องหมำยยืนยันกำรลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตำมบัตรเสีย (ถ้ ำมี)
ออกจำกจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และจะแจ้ ง
ผลกำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ ้นกำรประชุม
กรณี ที่จะถื อว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น
ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรื อมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน) หรื อกรณีที่มี
กำรแก้ ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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