
เอกสารแนบลําดับท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

คําชีแ้จงวิธกีารลงทะเบยีน วิธกีารมอบฉันทะ  
เอกสารสําหรบัการลงทะเบยีน  

การออกเสยีงลงคะแนนและวิธกีารนับคะแนนเสยีง 
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คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสําหรบัการลงทะเบยีน 
การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสยีง 

วิธีการลงทะเบยีน 

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้
ต้ังแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรศักด์ิ บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบลําดับท่ี 8 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเร่ิมการประชุม
และขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 
ตามแบบที่กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซ่ึงได้
กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่ 

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และผู้ถือหุ้น สามารถ 
ด า ว น์ โ ห ล ด ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ แ บ บ  ก .  แ บ บ  ข .  แ ล ะ แ บ บ  ค .  ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ที่  
http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-meeting  

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้ 
แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนําให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความ
ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 
ดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับ
ท่ี 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผูถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม
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ฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารท่ี 1 
มนีาคม 2565 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ช้ัน 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยการมอบฉันทะ 

6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการ
ลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

เอกสารสําหรบัการลงทะเบยีน 

บ ริ ษัท ฯ ใ ช้ระบ บ  Barcode ใน ก ารลง ท ะเ บียน และนับ คะแน น เ สียง  ดั ง นั้ น  จึ ง ขอ ให้ผู้ ถือ หุ้ น และ 
ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตามเอกสารแนบลําดับท่ี 4 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และ
เอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

เอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เ ช่น  
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับข่ี หนังสือเดินทาง เป็นต้น และ 
หากมีการเปล่ียน ช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

(ข) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซ่ึง 
ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียด
ตามข้อ 1.1 
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(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีมอบฉันทะ 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และ 
ขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

(ค) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกล่าว 

(ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian) 

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนของคัสโตเ ดียน (Custodian) ซ่ึ ง เ ป็นผู้มอบฉัน ทะและผู้ รับมอบ ฉันท ะ พร้อม 
ติดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว 

(ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(ค) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกให้ไม่เกิน  
6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็น 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)  

(ง) สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือ
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว 

(จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น 

(ก) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน 
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(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลง
ลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน 
วันประชุมผู้ ถือหุ้น ซ่ึงมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอํานาจตาม 
ข้อ 3.2(ก) เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดย
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  
ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอํานาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือช่ือรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 

สําหรับเอกสารใดที่ จัดทําเป็นภาษาอื่ น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดทํา 
คําแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของ 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคําแปล 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณา
เห็นสมควร  
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การออกเสยีงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสยีง 

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ 

3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ 

4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้
ม อ บ ฉั น ท ะ ร ะ บุ ใ น ห นั ง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ ใ ห้ ผู้ รั บ ม อ บ ฉั น ท ะ มี สิ ท ธิ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ล ง ม ติ แ ท น ต น ไ ด้ 
ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับ
มอบฉันทะ 

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มี
การลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทําเคร่ืองหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จส้ินการประชุม ทั้งนี้  กรณีทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน 
ไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือกํากับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้น  ๆ ตาม 
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งช่ือและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

8. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

8.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

8.2 กรณีอื่น ๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ ตอนท้าย
ของแต่ละวาระการประชุมแล้ว 

8.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

8.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้น
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทําทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุม
มอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ินลง 

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย 
และ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทําหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ 
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ข้ันตอนการลงทะเบยีนและการประชุม 

 

 
 

เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ในแต่ละวาระ 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ถอนการลงทะเบียนหลังเร่ิมการประชุม 

ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 

กรณีมาด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะ 

จุดตรวจเอกสาร 

โต๊ะลงทะเบียน 
สําหรับผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
และเอกสารหลักฐาน 

โต๊ะลงทะเบียน 
สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารหลักฐาน 

สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม 

ปิดการประชุม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนหลังปิดการประชุม 

จุดคัดกรอง 
จุดคัดกรอง 
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