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หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) เป็นไปดว้ยความชอบธรรม 
โปรง่ใส ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบับรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จึงก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่จะเขา้ประชุม E-AGM ยึดถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุ มแต่ละรายที่บริษัทฯ  
จะพิจารณาเห็นควรเหมาะสม 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่บริษัทฯ ก าหนด
ไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้ง
ครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่งลิงค ์(“Link”) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงั
อีเมล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11) โดยจะส่ง link ใหแ้ก่ท่านล่วงหนา้ 2 วนั ก่อนวนัประชมุ E-AGM 

ทั้งนี้ การประชุม E-AGM นี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงแบบเดียวเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มีการจดั
สถานท่ีส าหรบัการประชมุแต่อย่างใด ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ไม่เดินทางมาที่ตัง้ส านกังานของบรษิัทฯ 

(1) เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM  

1) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง 

1.1) กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11)  โดย
ขอใหท้่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
E-AGM โดยบรษิัทฯ จะท าการส่งลิงคส์ าหรบัการเขา้รว่มประชมุฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมล ซึ่งท่านไดแ้จง้ไวน้ี ้

1.2) แนบ ส าเนา/รูปถ่าย เอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้

1.2.1) กรณี ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา :  
ส าเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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1.2.2) กรณี ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง :  

1. ส าเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน (กรรมการ) เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ และหากมีการเปล่ียน ชื่อ - นามสกลุ 
ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

2. ส าเนา/รูปถ่าย หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้) ของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

1.3) ส่งแบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และหลักฐานแสดงตัวตน ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 
1.1) และ1.2) ขา้งตน้ โดยการสแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านทาง E-mail ที่ 

onee@ojconsultinggroup.com 

2) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ โดยใชแ้บบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก ข หรือ ค ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ (ขอ้มลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะ
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ) หรือ มอบฉนัทะให ้บคุคลอื่น เขา้รว่มประชมุและออกเสียง
แทนท่านได ้

2.1) กรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11)  
โดยขอใหท้่านระบ ุอีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (บคุคลอื่น) ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการ
ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยบริษัทฯ จะท าการส่งลิงคส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงั
อีเมล ซึ่งท่านไดแ้จง้ไวน้ี ้

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ท่านประสงคม์อบฉันทะให ้กรรมการอิสระ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม E-AGM แทนท่าน โปรดระบุเพียงชื่อ และ
นามสกลุ ของกรรมการอิสระ ที่ท่านตอ้งการมอบฉนัทะ เพียงเท่านัน้ 

2.2) กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10) ตามแบบที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ ทางไปรษณียแ์ลว้ พรอ้มลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) โดย
ถกูตอ้งครบถว้น พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดงันี ้

ก)  กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหน่ึง) ตามที่แจง้ไวใ้นขอ้ 2.2) ขา้งตน้ โดยไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ โดยถกูตอ้งครบถว้น และ 

2. ส าเนา/รูปถ่าย บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ตามขอ้ 1) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ 

1. หนงัสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจง้ไวใ้นขอ้ 2.2) ขา้งตน้ โดยไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อของ 
ผูม้อบฉันทะ (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล หรือผูแ้ทนนิติบุคคล) รวมทัง้ ตราประทบัของนิติบุคคล            
(ถา้มี) และลงลายมือชื่อของผูร้บัมอบ และ 

2. ส าเนา/รูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุน้ซึ่ง
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ และ 

3. ส าเนา/รูปถา่ย บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล (ผูม้อบฉนัทะ ตามขอ้ 1.) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และ 

4. ส าเนา/รูปถา่ย บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยงัไม่
หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน 

กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจใหค้ัสโตเดียนและแนบหลักฐานของผูม้อบอ านาจ และของคสัโตเดียน ตาม (ข) 2.      
ถึง (ข) 4. พรอ้มทัง้ หนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

กรณีผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มสีัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีขา้งตน้ โดยเอกสารที่มิไดม้ี
ตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรอง
ความถกูตอ้งพรอ้มค าแปล 

2.3) ส่งแบบแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารการ 
มอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ใหบ้รษิัทฯ ภายในวันที ่25 เมษายน 2565 โดยใหน้ าส่งทัง้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งทาง Email : onee@ojconsultinggroup.com  จากน้ัน 

2. ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย ์โดยใส่ซองจดหมายตอบรบัที่บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมฯ (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ซึ่งไดจ้่าหนา้ซองถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่  50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
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(2) วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค)  ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนด ซึ่ง
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้โดยด าเนินการดงันี ้ 

1. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด
ท่านหนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการ
อิสระตามที่บรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและ 
มีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 

3. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย ์โดยใส่ซองจดหมายตอบรับ ที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้จ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17                     
บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก)  แขวง
คลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  โดยขอให้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ 
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและ
ด าเนินการไดท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบรษิัทฯ จ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
(3) การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1) เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ และไดร้บัการตรวจสอบสิทธิยืนยนัตวัตน ตามขอ้มลูสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ ครบถ้วนเรียบรอ้ยแล้ว บริษัท โอเจ  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ จะส่ง ลิงค ์(“Link”) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุฯ เฉพาะบุคคล และคู่มือ
การเขา้ใชง้านระบบการประชุม E-AGM ไปยงัอีเมล (“E-mail”) ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้จง้ไวใ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียนฯ ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชมุฯ 2 วนั โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

ทัง้นี ้โปรดศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทีไ่ด้จัดส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด 

กรณีที่ท่านยงัไม่ไดร้บั E-Mail ลิง้คส์  าหรบัการเขา้รว่มประชมุฯ และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ดงักล่าว ภายใน
วนัที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด โทรศพัท ์097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือที่
อีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทนัที 
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2) การเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต 
(Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

3) ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุ E-AGM ล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริม่การประชมุฯ อยา่งไรก็ตามการประชมุฯ จะเริ่มตามเวลา
ประชมุฯ ท่ีบรษิัทฯ ก าหนดไวเ้ท่านัน้ คือ ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป  

4) การเขา้สู่ระบบ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลู “เลขทะเบียนผูถื้อหุน้” และ “เลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้” 

5) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นดว้ย”           
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่  ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน
เสียงเป็น “เห็นดว้ย” โดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั ทางโทรศพัท ์เบอร ์097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือทางอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทนัที 

 
-จงใจเวน้ว่าง- 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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การเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังจากทีมี่การเปิดประชุมไปแล้ว 

เพื่อรกัษาสิทธิและอ านวยความสะดวกสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ที่ตัง้ใจมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แต่อาจเขา้ร่วมประชุมฯ ภายหลังจากที่เริ่ม
ประชุมไปแลว้ ตามเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมฯ กรณีนี ้ผูถื้อหุน้ยังสามารถเขา้ร่วมประชุมฯ ไดต้ลอดเวลาในระหว่างที่การ
ประชมุฯ ยงัคงด าเนินการอยู่ จนกว่าจะปิดการประชมุฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระท่ีได้
มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแลว้ โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคง
เหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 

 
(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม 

 

4.1) การลงคะแนนเสียงและเงือ่นไขในการลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจ านวนหุ้นที่ได้  
รบัมอบฉนัทะ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40) โดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่ง             
ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระไดโ้ดยการกดเลือกลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 
“งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้ ซึ่งระบบจะเปิดใหท้่านลงคะแนนเสียงในแต่วาระภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่
ท่านไม่ไดก้ดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” โดยทนัที 

ข. กรณีที่ ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถื้อว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิตามที่มีการ
เสนอต่อท่ีประชมุทกุประการ 

ค. กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาประชุมแทน และผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะแลว้ เมื่อบรษิัทฯ 
ไดร้บัหนงัสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงนัน้ มารวมคะแนนส าหรบัการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยถือว่า
การออกเสียงลงคะแนนดงักล่าว เป็นคะแนนเสียงที่ใชน้บัเป็นมติที่ประชมุ 

ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ แบบ ข  ผูร้บัมอบฉนัทะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละ
วาระได ้ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้ซึ่งจะใชเ้ฉพาะกรณี
เป็นผูถื้อหุน้ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 

จ. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้(ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 41) 

▪ กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชมุ หาก
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

▪ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือขอ้บังคับนั้นก าหนด โดยจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดแ้จง้การลงมติในแต่ละวาระไวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1  
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เงือ่นไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เม่ือวันที ่4 กุมภาพันธ ์2556 เร่ือง การมอบฉันทะและการออกเสยีง
ลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด 

ฉ. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผูร้บัมอบฉันทะนัน้ ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ ดงันัน้ แม้  
ตัวผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง ผู้รับมอบฉันทะที่ เป็นกรรมการอิสระ จะเป็นผู้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียง
ลงคะแนน ก็ยงัคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ แทนผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้ป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษได้ 

4.2) วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดใหท้่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนดไว ้ 
 

4.3) การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง 

ก. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูด้  าเนินการประชมุจะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบเวลาในการปิดการลงคะแนนทกุครัง้กอ่น
เริ่มท าการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่   ไม่เห็นด้วย  และ  
งดออกเสียง ออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และแจง้ผลการ
นบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบในแต่ละวาระ 

ข. เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แลว้ ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนน
เสียงหรือเปลี่ยนคะแนนเสียงไดอ้ีก 

การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ 

ค. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแลว้ จะนบัคะแนนเสียงตามหนงัสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผูร้บัมอบฉันทะจะอยู่
หรือไม่อยู่ในการประชมุก็ตาม 

ง. ระเบียบวาระตามหนงัสือมอบฉนัทะใดๆ ที่ไม่ไดอ้อกเสียง ใหถื้อว่าออกเสียง “เห็นดว้ย” ไม่ว่าผูร้บัมอบฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่
ในการประชมุก็ตาม เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะไดแ้สดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

 


