
- 40 - 
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระให้นบัหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

1. ในการเลือกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะ
แบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

2. กรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชมุ จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุม จะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ีประชุมว่า ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง 

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะยกมือขึน้ ผู้ ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ
ถือว่า เห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะ
ก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสียเป็นพิเศษนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุม จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้
การประชมุ 
 



- 40 - 
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระให้นบัหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 
การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

1. ในการเลือกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะ
แบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

2. กรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้
ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชมุ จะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ี
ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุม จะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ีประชุมว่า ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง 
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ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะ
ก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชมุอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสียเป็นพิเศษนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุม หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุม จะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้
การประชมุ 
 


