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ค ำช้ีแจง เรื่อง กำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น  
หรือ ผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 เนื่องดว้ยบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. ดว้ย
วธิกีารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสร์ูปแบบเดยีวเท่านัน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป บรษิทัจงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 
 
1. กำรมอบฉันทะ 

1.1 หนังสือมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดม้ปีระกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 ไว ้ 
3 แบบ ดงันัน้บรษิทั จงึไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่
บรษิทั ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10) ดงันี้ 
-   แบบ ก  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น 
-  แบบ ข  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีต่อ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 
-  แบบ ค  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีตอ้งการหนงัสอืมอบฉนัทะเพิม่เตมิ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวไดท้ี ่ 
http://www.epg.co.th 

1.2 วิธีกำรมอบฉันทะ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ  ดงันี้ 

1.2.1 เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี้ 
1.2.1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้   
1.2.1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบก. 
หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

1.2.2 มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ โดยกาเครื่องหมายและระบชุื่อพรอ้ม
รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงบุคคลเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการ
เขา้ร่วมประชมุดงักล่าว 

1.2.3 ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20  บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัที ่ณ วนัทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้ง
และมผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้กผู่ร้บัมอบ
ฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นซึง่น้อยกว่าจ านวน
ทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดยีน ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอื
มอบฉนัทะ แบบ ค 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)38
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ค ำช้ีแจง เรื่อง กำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น  
หรือ ผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 

บริษทั อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
 

 เนื่องดว้ยบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. ดว้ย
วธิกีารผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสร์ูปแบบเดยีวเท่านัน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป บรษิทัจงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดงันี้ 
 
1. กำรมอบฉันทะ 

1.1 หนังสือมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดม้ปีระกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 ไว ้ 
3 แบบ ดงันัน้บรษิทั จงึไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่
บรษิทั ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10) ดงันี้ 
-   แบบ ก  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น 
-  แบบ ข  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีต่อ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 
-  แบบ ค  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
ทัง้นี้ ในกรณีตอ้งการหนงัสอืมอบฉนัทะเพิม่เตมิ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวไดท้ี ่ 
http://www.epg.co.th 

1.2 วิธีกำรมอบฉันทะ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ  ดงันี้ 

1.2.1 เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ดงันี้ 
1.2.1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้   
1.2.1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝาก และดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบก. 
หรอืแบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

1.2.2 มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ โดยกาเครื่องหมายและระบชุื่อพรอ้ม
รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพยีงบุคคลเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการ
เขา้ร่วมประชมุดงักล่าว 

1.2.3 ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20  บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัที ่ณ วนัทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้ง
และมผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้กผู่ร้บัมอบ
ฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นซึง่น้อยกว่าจ านวน
ทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดยีน ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอื
มอบฉนัทะ แบบ ค 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 8 

เอกสำรท่ีผูเ้ขำ้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเข้ำรว่มประชุม 
2.1 บุคคลธรรมดำ 

2.1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุ เชน่  
  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ-
  นามสกุลใหแ้สดงหลกัฐานประกอบดว้ย โดยแนบเอกสารในขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูหลงัจากเขา้สูร่ะบบ 

2.1.2 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอืแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง  
- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อ

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้โดยแนบเอกสารใน
ขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูหลงัจากเขา้สูร่ะบบ 

2.2  นิติบุคคล 
2.2.1 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมอืชื่อของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า
ผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบ
ฉนัทะและลงชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ  และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ 
โดยแนบเอกสารในขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูหลงัจากเขา้สูร่ะบบ 
 

2.2.2 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
2.2.2.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร  และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข หรอื แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 
2.2.2.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบใหค้สัโตเดยีนเป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
- หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหค้สัโตเดยีน เป็นผูด้ าเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 

คสัโตเดยีน ทัง้นี้เอกสารทีต่น้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยแนบมา
พรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2.3 บุคคลธรรมดำซ่ึงมิได้มีสญัชำติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
ใหน้ าความกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา ขอ้ 2.1 และกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิคุคล ขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบั 
ผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทย หรอืเป็นนิตบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แลว้แต่กรณี) 
ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี้ 
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2.3.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลหรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้สดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
หรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ โดยแนบเอกสารในขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูหลงัจากเขา้สูร่ะบบ 

2.3.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที ่
นิตบิุคคลนัน้ตัง้อยูห่รอืโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อนิตบิุคคล  
ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล และเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมอืชื่อ รวมทัง้ทีต่ัง้ของ
ส านกังานใหญ่ และหนงัสอืรบัรองดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอื
หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

2.3.3 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ
บุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 

2. หลกัเกณฑก์ำรออกเสียงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
3.1 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบยีนและ/หรอืจาก

การสง่บตัรคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง
ออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คอื  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น  (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  ซึง่แต่งตัง้จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. 

3.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
3.2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะเท่านัน้ กำร

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

3.2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

3. ขัน้ตอนกำรออกเสียงคะแนน 
4.1 ในการประชมุจะพจิารณาเรยีงตามล าดบัวาระในหนงัสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อน แลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถาม
หรอืแสดงความเหน็ สามารถถามค าถามใน Q&A แลว้กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ชื่อ 
นามสกุลก่อนถามค าถามทุกครัง้ 
บรษิทัขอความรว่มมอืใหส้ง่ค าถามเขา้มาเฉพาะในชว่งเวลาทีบ่รษิทัเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามที่
เกีย่วเน่ืองกบัวาระการประชมุนัน้ และบรษิทัจะน าค าถามมาตอบตามวาระนัน้ ๆ สว่นค าถามทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวาระใด 
บรษิทัจะตอบในวาระอื่น ๆ 

4.2 ในกรณีทีม่คี าถามทีเ่กีย่วขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกสง่เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิทั จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืก
ค าถามตามความเหมาะสม  

4.3 ภายหลงัสิน้สดุการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ บรษิทัจะเปิดใหม้กีารออกเสยีงลงคะแนน ผู้ถอืหุน้สามารถออกเสยีง
ลงคะแนนไดโ้ดยการเขา้ไปทีร่ะบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting โดยกดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ของ 
Application Cisco Webex Meeting 
ผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้ดงันี้ เหน็ดว้ย (สเีขยีว) ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) งดออกเสยีง (สสีม้) ตามความ
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสดุสามารถกดทีปุ่่ ม “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีง
ล่าสดุ” (ปุ่ มสฟ้ีา) 
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2.3.1 ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลหรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา ใหแ้สดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
หรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ โดยแนบเอกสารในขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูหลงัจากเขา้สูร่ะบบ 

2.3.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลใหแ้นบส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที ่
นิตบิุคคลนัน้ตัง้อยูห่รอืโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคนัน้กไ็ด ้ทัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อนิตบิุคคล  
ผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนันิตบิุคคล และเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมอืชื่อ รวมทัง้ทีต่ัง้ของ
ส านกังานใหญ่ และหนงัสอืรบัรองดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอื
หน่วยงานราชการทีม่อี านาจไม่เกนิ 12 เดอืนก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

2.3.3 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ
บุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 

2. หลกัเกณฑก์ำรออกเสียงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้ือหุ้น 
3.1 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนบัคะแนนเสยีงจากหนงัสอืมอบฉนัทะเมื่อลงทะเบยีนและ/หรอืจาก

การสง่บตัรคะแนนจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้  ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง
ออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คอื  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีง  ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น  (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  ซึง่แต่งตัง้จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ค. 

3.2 ในกรณีมอบฉนัทะ 
3.2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะเท่านัน้ กำร

ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

3.2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุไวไ้ม่
ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 
 

3. ขัน้ตอนกำรออกเสียงคะแนน 
4.1 ในการประชมุจะพจิารณาเรยีงตามล าดบัวาระในหนงัสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อน แลว้จงึจะใหม้กีารลงมตสิ าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการซกัถาม
หรอืแสดงความเหน็ สามารถถามค าถามใน Q&A แลว้กดสง่ค าถามเขา้มาในระบบ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแจง้ชื่อ 
นามสกุลก่อนถามค าถามทุกครัง้ 
บรษิทัขอความรว่มมอืใหส้ง่ค าถามเขา้มาเฉพาะในชว่งเวลาทีบ่รษิทัเปิดโอกาสใหซ้กัถาม และขอใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามที่
เกีย่วเน่ืองกบัวาระการประชมุนัน้ และบรษิทัจะน าค าถามมาตอบตามวาระนัน้ ๆ สว่นค าถามทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวาระใด 
บรษิทัจะตอบในวาระอื่น ๆ 

4.2 ในกรณีทีม่คี าถามทีเ่กีย่วขอ้งในวาระนัน้ๆ ถูกสง่เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิทั จะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืก
ค าถามตามความเหมาะสม  

4.3 ภายหลงัสิน้สดุการน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ บรษิทัจะเปิดใหม้กีารออกเสยีงลงคะแนน ผู้ถอืหุน้สามารถออกเสยีง
ลงคะแนนไดโ้ดยการเขา้ไปทีร่ะบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting โดยกดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ของ 
Application Cisco Webex Meeting 
ผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้ดงันี้ เหน็ดว้ย (สเีขยีว) ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) งดออกเสยีง (สสีม้) ตามความ
ประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสดุสามารถกดทีปุ่่ ม “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีง
ล่าสดุ” (ปุ่ มสฟ้ีา) 
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4.4 ผูถ้อืหุน้สามารถเปลีย่นแปลงการออกเสยีงคะแนนไดต้ลอดเวลา จนกว่าจะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อท า
การรวบรวมคะแนนเสยีง เมื่อแจง้ปิดการรบัคะแนนแลว้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถยอ้นกลบัไปออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้
ไดอ้กี 

4.5 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมกีารรบัมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม . “สลบับญัช”ี.
เพื่อเขา้ใชง้าน Account อื่น โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 

4.6 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนและไดอ้อกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ บรษิทัจะ
บนัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ 

4.7 ถอืหุน้สามารถท าการออกจากการประชุม โดยเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม “ออกจากการประชุม” 
*ขัน้ตอนน้ีหากผูถ้อืหุน้ท าการออกจากการประชมุระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ออกจากการ
ประชุมในวาระทีย่งัไม่ถูกด าเนินการ 
 

4. กติกำกำรนับคะแนนเสียง 
5.1 ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง และใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมต ิเวน้แต่

กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานฯ มเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึ่ง 
5.2 การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ เฉพาะทีอ่อกเสยีงไม่เหน็

ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้น าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะทีบ่รษิทั
บนัทกึไวล่้วงหน้า 

5.3 การแจง้ผลการลงคะแนนสยีงจะระบุคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยในแต่ละวาระจะใช ้
 จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุล่าสดุ 
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