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หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) 

 
 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SVT”) เป็นไป
ดว้ยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึง
กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม 
(“E-AGM”) ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นควรเหมาะสม 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง
บริษัทฯ ภายในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะส่งลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและคู่มือการ
เข้าใช้งานไปยังอีเมล (“E-mail”) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ในแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (“E-AGM”) (ตามเอกสารแนบ 5 หน้าที่ 29) โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวัน
ประชุม E-AGM 
 การประชุมผู้ถือหุ้น E-AGM ครั้งนี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”) เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มี
การจัดสถานที่รับรองท่านผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น “ไม่ต้องเดินทางมา”  
ทีส่ำนักงานของบริษัทฯ หรือสถานทีถ่่ายทอดสดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
 
 1.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM  
 1)  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง  
 1.1)  กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(“E-AGM”) (เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 29) โดยขอใหผู้้ถือหุ้นระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับ
ใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทฯ จะทำการส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM และคู่มือการ
เข้าใช้งานไปยัง E-mail ซึ่งท่านได้แจ้งไว้นี ้
 1.2)  แนบสำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้ 
 1.2.1)  กรณีผู้ถอืหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารที่สว่นราชการออกให้
ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการ
เปลี่ยน ช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือช่ือ รับรองสำเนาถูกต้อง 
 1.2.2)  กรณผีู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง:  
 (1)  สำเนาหรือรูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน 
(กรรมการ) เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการ
เปลี่ยน ช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงลายมือช่ือ รับรองสำเนาถูกต้อง  
 (2)  สำเนาหรือรูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
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 1.3)  ส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-
AGM”) และหลักฐานแสดงตัวตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ข้างต้น โดยการสแกน (“Scan”) หรือถ่ายรูปส่งมาให้
บริษัทฯ ผ่านทาง E-mail: secretary.s@sunvending.co.th ภายในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2565  
 
 2)  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM  
  สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้แบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian)) (เอกสารแนบ 9) ตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ทีเ่ว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sunvending.co.th มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข้อมูล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 7 หน้าท่ี 34) หรือ 
มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่านได้  
 2.1) กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(“E-AGM”) (เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 29) โดยขอให้ท่านระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ (บุคคล
อื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM บริษัทฯ จะทำการส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและ
คู่มือการเข้าใช้งานระบบไปยัง E-mail ซึ่งท่านได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงคม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุม E-AGM แทนท่าน โปรดระบุเพียงช่ือ และ นามสกุล ของกรรมการอิสระที่ท่านต้องการมอบฉันทะ เพียงเท่านั้น  
  2.2)  กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางไปรษณีย์แล้ว พร้อมลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และ
ผู้รับมอบฉันทะ (กรณี บุคคลอื่น) ใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้  
 ก)  กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ 
 (1)  หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 (2)  สำเนาหรือรูปถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัว
ประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับข่ี หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ช่ือ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบพร้อมลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1)) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
 ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ  
 (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอก
ข้อความและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนติิบุคคล หรือผู้แทนนติิบุคคล) รวมทั้ง ตรา
ประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ  
 (2)  สำเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
 (3)  สำเนาหรือรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นซึ่งออก
โดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
 (4)  สำเนาหรือรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นซึ่งออก
โดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
 

 

http://www.sunvending.co.th/
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 ค)  กรณมีอบฉันทะใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  
 กรุณาแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian)) ให้คัสโตเดียน
และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจของคัสโตเดียน ตามข้อ ข) (2) ถึง ข) (4) พร้อมทั้ง หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
 ง)  กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
 ให้เตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น 
โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น 
รับรองความถูกต้องพรอ้มคำแปล  
 
 3) วิธีการมอบฉันทะ 
 3.1)  การมอบฉันทะทุกรูปแบบ จะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมท้ังขีดค่อมลงวันท่ีที่ทำ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว หรือจะมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการใหก้็ได้ 
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับ
มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน) โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 3.2)  ส่งแบบแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(“E-AGM”) เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมทั้งเอกสารการมอบฉันทะดังกล่าว
ข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยใหน้ำส่งผ่านช่องทางการติดต่อ ดังนี ้ 

 
 2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
  1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM และได้รับการตรวจสอบ
สิทธิยืนยันตัวตน ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“OJ”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุม E-AGM จะส่ง ลิงค์ 
(“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยัง E-mail ซึ่งผู้ถือหุ้น
ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งเป็นการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 วัน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 E-mail เท่านั้น 
   ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้จัดส่งให้ท่านทาง E-mail โดย
ละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุม E-AGM 

ลำดับ ช่องทางการจัดส่งเอกสาร ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง 
1 อีเมล (“E-mail”)  

สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร  
 secretary.s@sunvending.co.th 

2 ไปรษณีย์ 
สง่เอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ 

สำนักเลขานกุารบริษัท (E-AGM) 
บริษัท ซันเวนด้ิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เลขท่ี 414/25 ซอยพฒันาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท:์ 0-2295-4284 
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ดังกล่าว ภายในวันที่  18 เมษายน พ.ศ. 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“OJ”) โทรศัพท์ :  
09-7237-0094, 09-7087-2591 และ 09-9220-5684 หรือช่องทาง E-mail: hello@ojconsultinggroup.com 
 2)  การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / 
โน๊ตบุ๊ค (“Notebook”) / แท็บเล็ต (“Tablet”) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Google Chrome      ด้วย
อินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน 
 3) กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านแท็บเล็ต (“Tablet”) และโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นจะต้องติดตั้งโปรแกรม 
Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (“Download”) ได้ดังนี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

    

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

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

 
 4)  ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุม E-AGM ล่วงหน้า 60 นาที (เวลา 09:00 น.) ก่อนเริ่มการประชุมในวันท่ี 
20 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะเปิดการประชุมเวลา 10:00 น. โดยประมาณเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุม 
E-AGM จะเริ่มเวลาประชุมตามที่บริษัทฯ กำหนดและมีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ เท่านั้น  
 5)  การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น  
 6)  การลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน้ัน กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือ
ว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 
 7)  กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด (“OJ”) โทรศัพท์: 09-7237-0094, 09-7087-2591 และ 09-9220-5684 หรือช่องทาง 
E-mail: hello@ojconsultinggroup.com 
 
 3.  การเข้าร่วมประชุม E-AGM ภายหลังจากที่มกีารเปิดประชุมไปแล้ว 
  เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจเข้าร่วมประชุม E-AGM แต่อาจเข้าร่วม
ประชุมล่าช้า ภายหลังจากที่เริ่มการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่การ ประชุมยังคงดำเนินการอยู่
จนกว่าจะปิดการประชุมดังกล่าว  
  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่
ปิดการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน 

mailto:hello@ojconsultinggroup.com
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
mailto:hello@ojconsultinggroup.com
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 4.  การออกเสียงและการลงคะแนนในการประชุม E-AGM 
 1) การลงคะแนนเสยีงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 
 1.1)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้น
ต่อหนึ่ง (1) เสียง  
 1.2)  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่อยู่ในบังคับข้อนี้  

(ก) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเป็นการลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่ง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้โดยการกดเลือกลงคะแนน  
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงในแต่
วาระภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ ท่านไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” 
โดยทนัที 

(ข)  กรณีทีไ่ม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอก
ฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ  

(ค)  กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้น มารวมคะแนนสำหรับการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยถือว่า การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนเสียงทีใ่ช้นับเป็นมติที่ประชุม 

(ง)  การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ผู้รับมอบฉันทะไม่
สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละ วาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จะสามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณี เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เทา่นั้น 

(จ)  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 45.  
 (1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียง 
   ช้ีขาด 
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท  
 (ค)  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน

ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

 (ง) การเพิ่มทุนหรือลดทุน 
 (จ) การแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
 (ฉ)  การออกหุ้นกู ้
 (ช) การควบบริษัท 
 (ซ) การเลิกบริษัท 
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 (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3)  
ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
  2)  วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ  
  ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงใน แต่ละวาระ 
ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ 
 2.1)  การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ด้วยตนเอง  
  (ก)  ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเวลาใน
การปิดการลงคะแนนทุกครั้ง ก่อนเริ่มทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงท่ี  
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง 
และแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีป่ระชุมทราบในแต่ละวาระ  
 (ข)  เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนคะแนนเสียงได้อีก  
  2.2)  การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ  
 (ค) ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบ
ฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม  
 (ง) ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใดๆ ที่ไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย”  
ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ ในการประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะได้แสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 
 


