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รายละเอยีดเกีย่วกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมเพือ่ลงทะเบยีน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 
เวลา 9.00 นาฬิกา ตอ้งท าการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration ล่วงหนา้เพื่อเขา้รว่มประชุม เพื่อใหบ้ริษัทไดต้รวจสอบ
ตวัตนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและรบัสิทธิเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยใหท้่านด าเนินการให้
ครบถ้วน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 7 และ 8  ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือ
หลกัฐานไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว ้

 
เอกสาร และหลักฐานแสดงทีต่้องใช้ในการแสดงสิทธิก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่
ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งชาติ) ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณีที่

มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใน

กรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ย
ตนเอง 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) ครบถว้น 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรอืใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ซึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
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2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ

ช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ พรอ้มทัง้ประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
และลงลายมือช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรอืใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 
ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จุด
ลงทะเบียน ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้ง

สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
- หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทน
นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว  ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคล
อื่นเขา้ประชมุแทน หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทรายใดรายหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่บรษัิท
ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้โดยในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ซึง่หนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ ผูถื้อหุน้สามารถใช้
ตามแตก่รณี ดงันี ้
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• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งการหนงัสอืมอบฉนัทะเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วได้
ที ่www.winmed.com หวัขอ้ นกัลงทนุสมัพนัธ ์> ขอ้มลูผูถื้อหุน้ > การประชมุผูถื้อหุน้  

 
วิธีการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษัทไดด้ว้ยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้
1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. 
หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บรษัิทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครือ่งหมายและระบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 
หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระตามขอ้มูลกรรมการอิสระที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ 
โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้ง
และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 
- กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) แทนตนเอง 

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะด าเนินการตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ในหวัขอ้นี ้และท าการลงทะเบียนเพื่อ
เขา้รว่มประชมุผา่นระบบ e-Registration ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเพื่อใหบ้ริษัทท าการตรวจสอบตวัตนของ
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการลงทะเบียน เมื่อเจา้หนา้ที่ไดอ้นุมตัิค  ารอ้งขอของ
ทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแลว้แต่กรณี จะไดร้บัอีเมล (e-mail) แจง้ขอ้มลู Username 
และ Password พรอ้มลงิก ์(link) ส าหรบัเพื่อใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ทั้งนี้ ให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายงับริษัท 
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- กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) แทนตนเอง 
ให้ผู้ถือหุ้นด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ในหัวข้อนี ้ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบฉบับจริงมายังบริษัท โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration อีก (เจา้หนา้ที่
ของบรษัิทจะเป็นผูด้  าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปตามหนงัสอืมอบฉนัทะของทา่น) 

5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดซ่ึงได้ลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องตามที่บริษัทก าหนดไว้ มายังบริษัทล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พื่อใหบ้ริษัทไดร้บั
เอกสารดงักลา่วภายในวนัจนัทรท์ี่ 18 เมษายน 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
เอกสารให้ทันก่อนเริ่มประชุม โดยส่งมาที่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแล บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

6. หากผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะยกเลกิการมอบฉนัทะไม่ว่ากรณีใด ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อบรษัิท
ก่อนการเริม่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น
ซึ่งนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทแบบ ค.  

 
การลงทะเบยีน e- Registration เพือ่เข้ารับสิทธิการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) โปรดลงทะเบียนผ่าน
ระบบ e-Registration ลว่งหนา้ก่อนการประชุมไดต้ัง้แต่วนัศกุรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป จนกว่าการประชุมจะแลว้
เสรจ็ เพื่อใหบ้รษัิทไดต้รวจสอบตวัตนของทา่นและรบัสทิธิเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยเมื่อบรษัิทได้
ท าการตรวจสอบตวัตนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบเพื่อการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม E-AGM 
และอนุมตัิค  ารอ้งขอของท่านเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมล (e-mail) แจง้ขอ้มูล 
Username และ Password พรอ้มทัง้ลิงก ์(link) ส าหรบัเพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ถือ
หุน้ ประจ าปี 2565 (22 เมษายน 2565) โดยบรษัิทจะเปิดใหส้ามารถเขา้สูร่ะบบ (login) เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ตัง้แตเ่วลา 8.00 นาฬิกา เป็นตน้ไป 

ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Registration เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
คลกิที่น่ีเพื่อเขา้สูร่ะบบ e-Registration 

หรือสแกน QR Code 

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=BAMEArlJslDfjrCXsxYz6rCtPPjSpkbimT%2fJFxy2%2bFLzgwx0s4LAhA%3d%3d
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ทัง้นี ้รายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration และการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฎตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8  

 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. บริษัทจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยใช้
วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ e-Voting ของ DAP e-Shareholder Meeting โดยใหน้บั 1 เสยีงตอ่ 1 หุน้ 

2. ประธานที่ประชุมขอให้ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  โดยจะขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ e-Voting ของ DAP e-Shareholder Meeting วาระละ 1 นาที 

3. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออก
เสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

หมายเหต:ุ หากเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” หรอืไมก่ดตวัเลอืกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสยีงไปยงัผล
คะแนน “เห็นดว้ย” 

 การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

4. ในกรณีมอบฉนัทะ 
- ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ บรษัิทจะบนัทึก

การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงขณะประชมุอีก 
- หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ ระบุในหนงัสือ
มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

5. ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่หนึง่ 1  

(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอืคราวละ
หลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทัง้หมดที่จะตอ้งเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้
ตามแต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งออกเสียงที่มีอยู่
ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนรวมกนัเป็นคณะเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่บคุคลใดหรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
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(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
การนับคะแนนเสียง และแจ้งการนับคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็น
อยา่งอื่น ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ต่างหาก  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้

2. ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

3. บริษัทจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละ
วาระอาจไมเ่ท่ากนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ี 
Inspector ซึ่งเป็นที่ปรกึษากฎหมายภายนอกเพื่อท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

4. บริษัทจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยใช้
วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ e-Voting ของ DAP e-Shareholder Meeting ซึง่ไมม่ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 
 


