
สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยืน่แบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตอ้งย่ืนแบบค ารอ้งล่วงหนา้
เพ่ือเขา้รว่มประชมุ (E-Request) โดยด าเนินการใหค้รบถว้นตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 และ 7 ทัง้นี ้บริษัทขอ
สงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข  

 

  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งเตรียมและแนบเอกสารพรอ้มกบัการย่ืนแบบค ารอ้งลว่งหนา้เพ่ือเขา้รว่มประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Request) ใหค้รบถว้นตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะซึ่งผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหาก
มีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 
1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ท่ีรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็น
วา่ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีเขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ
หากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า
บคุคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ 
- นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธรุกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝาก

และดแูลหุน้ 

บริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หรือสามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้าก www.scgpackaging.com  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 79/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไปเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน
แทน ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม 2565 ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมหรือ
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.sec.or.th 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 

1. ใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดแ้ต่งตัง้ Custodian จะ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  

3. ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และ
ผู้ถือหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ี 
ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 
ทัง้นีบ้ริษัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. การมอบฉนัทะเพ่ือเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 
5.1 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) ลว่งหนา้
เพ่ือขอรบั Username และ Password ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการย่ืน
แบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  
ผูถื้อหุน้โปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 
โดยไม่ต้องยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) อกี 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ไปยังส  านักงาน
เลขานกุารบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพ่ือใหส้  านกังานเลขานุการบริษัทไดร้บัภายในวนัจนัทรท่ี์ 28 มีนาคม 2565 
และใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหนา้ เพ่ือขอรบั Username และ Password ส  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ โดยบริษัทจะเปิดระบบใหย่ื้นแบบค ารอ้ง
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที ่22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวา่การประชุมจะ
แลว้เสร็จ และหลังจากท่ีบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลแบบค ารอ้งและอนุมัติค  ารอ้งของท่านแลว้ ท่านจะไดร้ับอีเมลแจง้ขอ้มูล 
Username และ Password และลิงกส์  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งระบบจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้
รว่มประชมุไดใ้นวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

3. การยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request)  
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ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถเขา้ใชง้าน E-Request ไดท่ี้ 
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R 

 
 
 

หรือสแกน  
QR Code 

ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม 
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 

 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ 
Inventech Connect โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทจะบนัทกึการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไมช่ดัเจน รวมถงึกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ี
ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(2) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 

 

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
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วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดใหล้งคะแนนรายบุคคล
คนละ 1 นาที  

(2) การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงตวัเลือก 
ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสดุ* (สีฟ้า) โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

หมายเหต ุ: * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” หรือ ไมก่ดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงไปรวมกบั
ผลคะแนน “เห็นดว้ย” 

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการ
ประชุมและเมื่อครบเวลาท่ีประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ไมใ่ชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนน จงึจะไมม่ีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 


