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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

  

  แบบแจง้การประชุม หรือหนงัสือมอบฉันทะ (ส  าหรบักรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-Meeting) แทน) 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บั
มอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่  หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - 
นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - 
นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกลุ ให้
ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาดว้ยตนเอง และมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผูม้ีอ านาจ) ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พรอ้มกรอกข้อความใหค้รบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  

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

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัขี่ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - 
นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1  ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 

3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง
หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

 

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 

• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค.  เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ 

หนังสื อมอบอ านาจทั้ ง  3 แบบ ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วยล าดับที่  9 หรื อท่ านผู้ ถื อหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก 
www.mcgroupnet.com     

ผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

1. ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉันทะที่ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 9 เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ใช่ Custodian จะ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ 
ตามที่บรษิัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  

3. ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และ
ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่  
ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผู้ถือหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ขีดฆ่า
ลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 

5. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 
5.1 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ลว่งหนา้เพื่อขอรบัลิงก ์ส  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ตามรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งเพื่อ
เขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 6 และสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบฉบบัจรงิไปยงับรษิัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  
ผูถื้อหุน้โปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบบัจริงไปยังบริษัท โดยไม่
ตอ้งยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ (E-Request) อีก 

6. ส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริง และเอกสารประกอบพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ไปยงัส านกังานเลขานุการบริษัท 
บริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โดยระบุขอ้ความ “ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“MC”)” บนหนา้ซองไปรษณีย์
ดว้ย ภายในวนัที่ 22 ตลุาคม 2564 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

 
 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหนา้ เพื่อขอรบัลิงกส์  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบใหย้ื่นแบบค ารอ้งและเอกสารที่เก่ียวข้อง
ต่าง ๆ ล่วงหน้าต้ังแต่วันที ่20 ตุลาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ และหลงัจากที่
บริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้งและอนุมตัิค ารอ้งของท่านแลว้ ท่านจะไดร้บัลิงกส์  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชมุในวนั 
วนัที่ 26 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้าน E-Request ไดท้ี่ 
https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 
 
 

หรือสแกน 
QR Code 

ทั้งนี ้ รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6 

 

3. การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  

https://mc.thekoble.com/agm/emeeting/index/1


 

25 

 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป 

1.  ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย
ผ่านระบบ OJ International โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือไม่ประสงคจ์ะด าเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 20 ก าหนดให ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึ งมีหรือจะ
พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ OJ International วาระละ 2 นาที 

(2) การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงตวัเลือก
ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 3 แบบ คือ 1. เห็นดว้ย 2. ไม่เห็นดว้ย 3. งดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบ
ฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
หมายเหต ุ: * หากเลือก “ไม่ประสงคจ์ะด าเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงเทไปยัง 

ผลคะแนน “เห็นดว้ย” 
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 
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มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกต้ังกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 

• กรณีอื่น ๆ  ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

• หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 

• ผู้ถือหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมตินั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่
ประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ตามวิธีปฏิบตัิใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ OJ International ซึ่งไม่ใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบตัรเสีย* 

หมายเหต ุ: * กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยัน 
การลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเวน้กรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อก ากบั 

 


