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ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอ�ห้�ู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 

ชื�อ-นามสกลุ นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ

ประเภทกรรมการ กรรมการ

ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธาน

วนัที��ด้รับการแต่งตั�งเป� นกรรมการ 4 

วนั/เดอืนปีเกดิ 30

อายุ  71

สัญชาต ิ ไทย

ที�อยู่ 584  

ประวตักิารศึกษา  วท

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  

การอบรมอื�น��นปี 2560 ไม่มี

จาํนวนปีที�เป� นกรรมการ  5 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 

 25/25 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  

ณ วนัที� 31 ธ.ค.2560 ไม่มี

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน�นกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จาํนวน) 

กจิการอื�น�

- 

ประสบการณ์การทาํงานอื�น  

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั ไทยควอทซ์ มายนิ�ง จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั

 2553 – 2556 กรรมการบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

 2548 – 2556 กรรมการบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั

ตาํแหน่ง�นบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2542 – 2556 กรรมการบ

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 

 

ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอ�ห้�ู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง 

นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

4 เมษายน 2556 

30 ตุลาคม 2489 

71 ปี 

ไทย 

584  �นนเตชะวนิช  แขวงบางซ��อ  กรุงเทพ� 10800 

วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

Directors Accreditation Program (DAP)   

ไม่มี 

5 ปี 

7/7 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 

25/25 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 

 

ไม่มี 

กจิการอื�น�(ที��ม่�ช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่ง�นกจิการที�แข่งขัน

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท 

- - 

 

กรรมการบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 

กรรมการบริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั 

กรรมการบริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 

กรรมการบริษทั ไทยควอทซ์ มายนิ�ง จาํกดั 

กรรมการบริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  

กรรมการบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั  

กรรมการบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 

กรรมการบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 

กรรมการบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 

 

กรรมการบริษทั เชอร์วูด้เคมิคอลจาํกดั(มหาชน) 

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที��า่นมา 

การดาํรงตาํแหน่ง�นกจิการที�แข่งขัน/

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

คําชี�แจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน  และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

วนัที� 19 เมษายน 2561 

 

ก. การมอบฉันทะ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถ

พิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระที�บริษทัฯ ไดแ้นบประวติัมาพร้อมนี�  ใหเ้ป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้แทน 

 ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทั�วไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ได ้หรือในกรณีที�

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได ้โดยสามารถ download ไดที้� website : www.sammakorn.co.th 

1. การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ท ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ท ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ท ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํหนงัสือมอบฉันทะไปยื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะจะเขา้ประชุม 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ท ผูม้อบฉนัทะโปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการบริษทัฯเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี�  

(1) นายธวชัชัย ช่องดารากลุ อายุ 56  ปี   กรรมการอสิระ 

อยู่บ้านเลขที� 35 ซอยร่มเกล้า 6 ถนนร่มเกล้า เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

(2) นางกณุฑลา  ศศะสมติ อายุ 61 ปี   กรรมการอสิระ 

 อยู่บ้านเลขที� 94/55 หมู่บ้านฟลอร่าวลิล์ ถนนสุวนิทวงศ์ แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 

ท ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั โปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการบริษทัทั�ง 2 ท่าน 

เนื�องจากในกรณีที�กรรมการท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมได ้กรรมการท่านที�เขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะเพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้แทนท่านได ้

ท ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการ

ธุรกิจตอบรับและปิดผนึกส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร ไปให้เลขานุการบริษทัฯ 

ก่อนวนัประชุม 
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ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

 บริษทัฯ จะเริ�มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั�งแต่เวลา 9.30 น. เป็นตน้ไป ณ 

หอ้งมณฑาทิพย ์1 ชั�น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ตามแผนที�ที�แนบ 

 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี�ในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที�เป� นบุคคลธรรมดา 

 1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ �ึ� งปราก�รูปถ่ายของผูถื้อหุ้น

และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม�ึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 2. ผู้ถือหุ้นที�เป� นน���บุคคล 

  2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น�ึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทน�ึ� งเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล�ึ� ง

เป็นผูถื้อหุน้ 

  2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม�ึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น�ึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล�ึ� งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคล�ึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 3. ผู้ถือหุ้น���งม��ด้มสี��ชา���ทยหรือเป� นน���บุคคลที���ด���งข��น�ามก�หมาย�่างประเท� 

  ใหน้าํความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุม�ึ�งมิไดมี้สัญชาติไทย หรือ�ึ� ง

เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั�งนี�  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี�  

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั�น อาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�น

ตั�งอยู่ หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนั�นก็ได ้ทั�งนี�  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนันิติ

บุคคลและเงื�อนไข หรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทน

นิติบุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

 บริษทัฯ จะเริ�มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ตั�งแต่เวลา 9.30 น. เป็นตน้ไป ณ 

หอ้งมณฑาทิพย ์1 ชั�น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

ตามแผนที�ที�แนบ 

 ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี�ในการลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม (แลว้แต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที�เป� นบุคคลธรรมดา 

 1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสารที�ส่วนราชการออกให้ �ึ� งปราก�รูปถ่ายของผูถื้อหุ้น

และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม�ึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 2. ผู้ถือหุ้นที�เป� นน���บุคคล 

  2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น�ึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทน�ึ� งเป็นผูเ้ขา้ประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล�ึ� ง

เป็นผูถื้อหุน้ 

  2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม�ึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น�ึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล�ึ� งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบุคคล�ึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 3. ผู้ถือหุ้น���งม��ด้มสี��ชา���ทยหรือเป� นน���บุคคลที���ด���งข��น�ามก�หมาย�่างประเท� 

  ใหน้าํความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชุม�ึ�งมิไดมี้สัญชาติไทย หรือ�ึ� ง

เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั�งนี�  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี�  

  (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั�น อาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�น

ตั�งอยู่ หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนั�นก็ได ้ทั�งนี�  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนันิติ

บุคคลและเงื�อนไข หรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

  (ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทน

นิติบุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานที�ประชุมจะแจง้วธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงให้ที�ประชุมทราบ ก่อนเขา้สู่

วาระการประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง 

  - การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที�ประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรืองด

ออกเสียง โปรดยกมือขึ�น 

  ท หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นบนัทึกการลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน

บตัรลงคะแนนที�เจา้หนา้ที�ไดแ้จกให้ก่อนเขา้ประชุม และประธานฯ จะให้เจา้หนา้ที�นาํบตัรลงคะแนนของผู ้

ถือหุ้นที�คดัคา้นหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง และถือวา่ผูถื้อหุ้นที�ไม่ไดย้กมือในที�ประชุมมีมติ

ใหอ้นุมติัตามที�ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุม�ิจาร�าลงมติ  

  ท หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือคดัคา้น หรืองดออกเสียง ถือว่าที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมติัตามที�

ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุม�ิจาร�าลงมติ เวน้แต่กร�ีที�ผูถื้อหุน้ไดท้าํเครื�องหมายในหนงัสือมอบฉนัทะไว้

แลว้ วา่ประสงคจ์ะลงมติคดัคา้นหรืองดออกเสียงประการใด �ึ�งบริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงที�คดัคา้นหรือ

งดออกเสียงดงักล่าวนั�นในการลงมติในแต่ละวาระไวด้ว้ยแลว้ 

 - ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผูถื้อหุ้นตามที�ผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนั�น บริษทัฯ จะนาํการออกเสียง

ลงคะแนนตามที�ผูถื้อหุ้นระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทึกรวบรวมไวล่้วงหน้า ในข�ะที�

ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ เ�ื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งไป

กรอกบตัรลงคะแนนเสียงในที�ประชุมอีก และนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนน

ดงักล่าวขา้งตน้  

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที�ประชุม และของผูถื้อ

หุน้ที�มอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะที�บริษทัฯ บนัทึกไวล่้วงหนา้ ในข�ะที�ผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุม ที�ออกเสียงไม่

เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจาํนวนหุน้ทั�งหมดของผูที้�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

- ประธานฯ จะประกา�ใหที้�ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระสิ�นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง กี�เสียง และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด 

 

................................. 


