
  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)   

1. หนังสือมอบฉันทะ 

บรษิัทฯ จดัใหม้ีหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่ก ำหนดโดยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งไดก้ ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะในกำรประชมุผูถื้อหุน้ไว ้3 แบบ ไดแ้ก่ 

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือผูถื้อหุน้สำมำรถดำวนโ์หลดหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.shotelsresorts.com   

2. วิธีการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตนได ้โดยด ำเนินกำรดงันี ้

1. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนั้น ยกเวน้ผูถื้อหุน้ที่เป็น 
นกัลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (รำยละเอียดตำมส่ิงที่
ส่งมำดว้ย 6)  โดยใหร้ะบชุื่อพรอ้มรำยละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะแต่เพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้  เวน้แต่ผูถื้อหุน้ที่เป็น 
ผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้และใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  

4. บรษิัทฯ จะปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท ในหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ขีด
ฆ่ำและลงวนัท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตำมกฎหมำย 

5. กำรมอบฉนัทะเพื่อเขำ้รว่มประชมุแทนตนเอง 

5.1. กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) แทนตนเอง 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดด ำเนินกำรตำมขอ้ 1. – 2. และยื่นแบบค ำรอ้งเพื่อเขำ้ร่วมประชุม (e-Request) 
ล่วงหนำ้ (ระบบเปิดรบัค ำรอ้ง 7 วันก่อนกำรประชุมฯ จนถึงสิน้สุดกำรประชุมฯ ) เพื่อขอรบั Username และ 
Password ส ำหรบัใชล้งทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม ทัง้นี ้ค  ำแนะน ำ วิธีกำร และขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญั
ถือหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8  

http://www.shotelsresorts.com/
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5.2. กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้โปรดด ำเนินกำรตำมขอ้ 1. – 2. และส่งหนงัสือมอบฉันทะ และเอกสำรประกอบฉบับจริงมำยงับริษัทฯ 
โดยไม่ต้องต้องย่ืนแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)  

6. ส ำหรบักำรมอบฉันทะ ทั้ง (5.1) และ (5.2) ขอใหส่้งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสำรประกอบพรอ้มลงนำม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ภำยในวนัท่ี 16 เมษำยน 2564 เวลำ 17.00 น. โดยจ่ำหนำ้ซองถึงบรษิัทฯ ดงันี ้  

ฝ่ำยเลขำนกุำรบรษิัท  
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 123 ชัน้ 10 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ถนนวิภำวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

(ส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้) 

3. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 

(1) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

(1.1) กรณีผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ใหย้ื่นส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งปรำกฏ
รูปถ่ำยของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอำยุ เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบอนุญำตขบัรถ หรือ ส ำเนำ
หนงัสือเดินทำง พรอ้มลงนำมส ำเนำถกูตอ้ง และหำกมีกำรเปล่ียนชื่อ-นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย 

(1.2)  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(ก)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้นและลงลำยมอื
ชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูม้อบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม (1.1) ขำ้งตน้ และผูม้อบฉันทะ
ไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ค)  ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำม (1.1) ขำ้งตน้ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(2) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 

(2.1)  กรณีผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง
ใหย้ื่นเอกสำรดงัต่อไปนี ้

(ก) ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหซ้ึ่งปรำกฏรูปถ่ำยของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมและยงัไม่หมดอำย ุเช่น ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบอนุญำตขบัรถ หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง พรอ้มลงนำมส ำเนำถูกตอ้ง 
และหำกมีกำรเปล่ียนชื่อ-นำมสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย  

(ข)  ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
และรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคลพรอ้มทัง้ประทบัตรำส ำคัญ (ถำ้มี) และมีขอ้ควำมที่แสดงว่ำ
ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขำ้รว่มประชมุนัน้มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 
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(2.2)  กรณีผูถื้อหุน้นิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(ก)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง  ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ 
ลงลำยมือชื่อของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมกำร) และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
และรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล พรอ้มทัง้ประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) และมีขอ้ควำมที่แสดงว่ำ
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนัน้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้  

(ค)  ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมกำร) ที่เป็นผูม้อบฉันทะ โดยมีรำยละเอียด
ตำมขอ้ (1.1) ขำ้งตน้ และลงชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(ง) ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ (1.1) ขำ้งตน้ ซึ่งลงชื่อ
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

(3) ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(3.1) เอกสำรจำก Custodian 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งกรอกขอ้ควำมถกูตอ้งครบถว้น และลงลำยมือชื่อผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ 
Custodian ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท และขีดฆ่ำอำกร
แสตมป์ และลงวนัท่ีของหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว 

(ข) หนงัสือยืนยนักำรไดร้บัอนญุำตประกอบธุรกิจ Custodian 
(ค) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ ซึ่งมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian 
และลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian 

(ง) ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian ซึ่งลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ (1.1) และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจ
กระท ำกำรแทนของ Custodian ดงักล่ำว 

(จ) เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ (1.1) 

(3.2) เอกสำรจำกผูถื้อหุน้ 
(ก) ส ำเนำหนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ข) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 

- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ (1.1) และลงลำยมือ
ชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian 

(ค) กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 
- ส ำเนำหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อ

หุน้ ซึ่งมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นว่ำผูล้งนำมในหนงัสือมอบอ ำนำจตำมขอ้ (3.2) (ก) เป็นผูม้ีอ  ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติบคุคลและลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian 
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- ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้มีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนำมใน
หนังสือมอบอ ำนำจ โดยมีรำยละเอียดตำมข้อ (1.1) และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  ำนำจกระท ำกำรแทนของ Custodian 

 ส ำหรับเอกสำรใดที่จัดท ำเป็นภำษำอื่น นอกจำกภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท ำ 
ค ำแปลภำษำไทยหรือภำษำองักฤษแนบมำพรอ้มกนัดว้ย โดยผูถื้อหุน้หรือผูม้ีอ  ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) รบัรองควำมถกูตอ้งของค ำแปล 

4. การย่ืนแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request)  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) โปรดยื่นแบบค ำรอ้ง
เพื่อเขำ้รว่มประชมุ (E-Request) ล่วงหนำ้ เพื่อขอรบั Username และ Password ส ำหรบัใชล้งทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ โดย
บรษิัทจะเปิดระบบใหย้ื่นแบบค ำรอ้งและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ ล่วงหนำ้ 7 วนัท ำกำร ตัง้แต่วนัท่ี 8 เมษำยน  2564 เป็น
ตน้ไปจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสร็จ และหลังจำกที่บริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบค ำรอ้งและอนุมตัิค  ำรอ้งของท่ำนแลว้ 
ท่ำนจะไดร้บัอีเมลแจง้ขอ้มลู Username และ Password และลิงกส์ ำหรบัใชล้งทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมในวนัประชุม และ
บริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมฯ ในวนัประชุม (วนัที่ 22 เมษำยน 2564) ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือ
ตัง้แต่เวลำ 12.00 น. เป็นตน้ไป 

ทั้งนี ้ค  ำแนะน ำ วิธีกำร และขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่ง      
มำดว้ย 8 

5. การออกเสียงลงคะแนนส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Voting)  

1. นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง คือ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือไม่ประสงคจ์ะด ำเนินกำรใด ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน (เวน้
แต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1. ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนน บรษิัทฯ จะบนัทึกกำรออกเสียงลงคะแนน
ดงักล่ำว พรอ้มกบักำรลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ  

2.2. หำกผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประกำรใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำ
และลงคะแนนแทนไดต้ำมที่เห็นสมควร 

3. ส ำหรบัวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรที่ออกตำมวำระ ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยใหผู้ถื้อ
หุน้ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีละคน 

6. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน 

1. ประธำนในที่ประชุมหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจะชีแ้จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำร
ประชมุ  
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2. ประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือ 
ผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบ e-Voting ทัง้นี ้กำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถเปล่ียนแปลงได ้จนกว่ำ
จะปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนน 

3. เมื่อครบเวลำที่ประธำนในที่ประชมุก ำหนดใหล้งคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจำกคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้
ตำมวิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และบริษัทฯ จะประกำศผลกำรนับคะแนนทุกวำระใหผู้ถื้อหุน้
ทรำบในตอนทำ้ยของวำระถดัไป 

4. เนื่องจำกในกำรประชมุครัง้นี ้ใชว้ิธีกำรลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใชบ้ตัรยืนยนักำรลงคะแนน ดงันัน้ 
จึงไม่มีกรณีที่ถือว่ำเป็นบตัรเสีย  

อนึ่ง จ ำนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกนั เนื่องจำกอำจมีผูถื้อหุน้เขำ้ประชมุเพิ่มเติมหรือออกจำกระบบกำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกฎหมำยหรือตวัแทนเพื่อท ำหนำ้ที่พยำนและตรวจสอบ
กำรนบัคะแนนเสียง 

มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(ก) กรณีปกติ มติของที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดไวแ้ตกต่ำงจำกกรณีปกต ิมติของที่ประชมุจะเป็นไป

ตำมที่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก ำหนด โดยบรษิัทฯ ไดร้ะบกุำรลงมติไวต้อนทำ้ยของแต่ละวำระกำร
ประชมุแลว้ 

(ค) หำกคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 
(ง) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะคนนัน้ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 

 
 

 


