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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7

เอกสารและหลกัฐานที่ผ ูเ้ข้าร ่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ ูถ้ือหุ้น

ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และท่านผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านโปรดแนบเอกสารและหลกัฐานซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ีและ

ศกึษาคําแนะนํา วธิกีาร และขัน้ตอนการลงทะเบยีน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 เพื่อเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ด้วยวธิปีระชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ของบรษิทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากดั

(มหาชน)

1. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง

ใหแ้นบสาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุเพือ่แสดงตวัตน เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน

บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ หรอืหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสําเนาถูกต้อง

และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลกัฐานประกอบตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์

ครบถว้นแลว้

2.2 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 และผู้รบัมอบฉันทะ

ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

กรณีนิตบุิคคล

1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง

1.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์

ครบถว้นแลว้

1.2 แนบเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคลเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.3 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคล

ซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผู้มอีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล (กรรมการ)

พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไวใ้นฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชื่อผูร้บั

มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
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และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะมอีํานาจกระทํา

การแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

2.3 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1

กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

2.4 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ

ลงลายชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศ

ไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ เพือ่เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian)

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข. ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ หรอื แบบ ก. และแบบ ค. ทีส่ามารถ

ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้ี

อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไวใ้นฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ

และลงลายมอืชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะและตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อม

ประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้

ค. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี

ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ละมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนคสัโตเดยีน(Custodian) ซึง่ลงลายมอืชือ่

ในฐานะผูม้อบฉนัทะมอีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian)

ง. สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็น

ผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้

ก. หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงลายมอืชือ่ในหนงัสอื

มอบฉนัทะแทน

ข. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน

ไว้ และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีาํนาจ

กระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็น ผูถ้อืหุน้

ค. สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1

กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

3.3 เอกสารหลกัฐานทีส่ว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และลง

ลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทัง้น้ีเอกสารทีจ่ดัทาํเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะตอ้งจดัทาํคาํ

แปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มด้วย และใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืแทนนิตบุิคคลนัน้ลงลายมอืชื่อรบัรอง

ความถกูตอ้งของคาํแปล

4. กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3)

ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 หรอื 2 ขา้งตน้แลว้แต่กรณี โดยเอกสารทีจ่ดัทาํเป็น

ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรอื

ผูแ้ทนนิตบุิคคลนัน้ลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล
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2. วธิกีารมอบฉนัทะ

บรษิทัไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไว้ จาํนวน 3

แบบ ดงัน้ี

❑ แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้นโดยสามารถเรยีกดูและดาวน์

โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ www.fnoutlet.com

❑ แบบ ข.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั

โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือ เชิญประ ชุม สามารถเรียกดูและดาว น์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.fnoutlet.com

❑ แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้นโดยสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.fnoutlet.com

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดําเนินการ

ดงัน้ี

(1) ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบ ก. หรอืแบบ ข.

เท่านัน้ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะเลอืกใชแ้บบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. กไ็ด้ แต่ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกราย

จะตอ้งใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษิทั ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 และ 6 โดยใหร้ะบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่้

ถอืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ และลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหุน้ในชอ่งผูม้อบฉนัทะ

(3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ทําหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้

ถกูตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย

(4) กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั กรุณาสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ ใส่

ซองคนืมายงับรษิทัภายในวนัจนัทรท์ี่ 18 เมษายน 2565

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงคนเดยีว และไมส่ามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพือ่แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้

3. การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

สําหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่

กรรมการอสิระของบรษิทั ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบคํารอ้งจะเปิดใหด้ําเนินการตัง้แต่วนัจนัทรท์ี่ 11 เมษายน 2565

และบรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ก่อนเริม่การประชุม 1 ชัว่โมง

ตัง้แต่เวลา 14.00 น. ของวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 จนกวา่การประชุมจะเสรจ็สิน้

4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้

1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะ เมื่อ

ลงทะเบียน และ/หรือ จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสียง
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ลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ามารถแบ่งการ

ออกเสยีงลงคะแนนได้ เวน้แต่ กรณีการออกเสยีงลงคะแนนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่แต่งตัง้

จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.

(2) หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ

ไวไ้มช่ดัเจนผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระฝ่ายจดัการทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ี่

ประชุมทราบ โดยมแีนวทางดงัน้ี

(1) การประชุมจะพจิารณาเรยีงตามลําดบัวาระและในทุกวาระจะมกีารเสนอเพื่อพจิารณารบัรอง หรอื

อนุมตัิ หรือเพื่อการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 เสนอเพื่อ

รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทเท่านัน้ โดยไม่มกีารลงมติใด ๆ ในวาระน้ี และเพื่อความ

สะดวกในการลงมติในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะใช้วิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอ

รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมแลว้ว่าจะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ถา้ไม่มผีูถ้อื

หุน้แสดงความประสงคว์า่ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงจะถอืวา่ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ดว้ย

กบัทีเ่สนอ

(2) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. จะตอ้งทําเครื่องหมายลงในช่องเหน็ดว้ย ไม่

เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เพยีงชอ่งใดชอ่งหน่ึงเท่านัน้

(3) สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีใ่ชใ้บมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะตอ้งลงคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้

ระบุมา และบรษิทัจะนบัคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุมาเท่านัน้

(4) เฉพาะในวาระที่ 5 เรือ่งเลอืกตัง้กรรมการ และวาระที่ 9 เรือ่งแต่งตัง้กรรมการเพิม่ บรษิทักาํหนดให้

นําคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงด

ออกเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในชอ่งการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืชอ่ง

การเลอืกตัง้กรรมการรายบุคคลอยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด้

3. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปน้ี

 กรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชมุ

 กรณีอื่น ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกตมิตขิองทีป่ระชมุ

จะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว

(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด

(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงใน

เรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชญิให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุม

ชัว่คราวกไ็ด้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อ

ตนเองไดโ้ดยไมถ่อืวา่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งดงักล่าว

4. การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนนเสยีง

ประธานทีป่ระชุมหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนเริม่วาระ

การประชมุโดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะเมือ่ลงทะเบยีน

เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนทีม่าจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ ทัง้น้ี จาํนวนผู้

ถอืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้ เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิม่เตมิหรอืออกจากระบบการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้ี Inspector ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอกเพื่อทําหน้าทีดู่แล

และตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั


