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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้
ตัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดงันัน้เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้น และ /หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี
บาร์โค้ด ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่มาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุมาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
 

1. กรณีมาด้วยตนเอง 
1.1 ติดตอ่จดุลงทะเบียนและยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ใน  

การแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
1.2 รับบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ 

 
       2. กรณีรับมอบฉนัทะ 
 2.1  วิธีการมอบฉนัทะ 

2.1.1 ผู้ ถือหุ้นทีไ่มส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน หากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ทา่นสามารถเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้  

2.1.2 ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการ
ลงคะแนนได้ 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้ 3 แบบ (แบบ ก ข และ 
ค) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ www.iec.co.th  ฉะนัน้ ท่านสามารถดาวน์โหลด หนงัสือมอบฉนัทะ
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้  ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกใช้ตามแตก่รณีดงันี ้

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปท่ีง่าย ไมซ่บัซ้อน  
2. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่มีรายละเอียด

ของแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน  
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
2.2  ติดตอ่จดุตรวจเอกสารและยื่นเอกสารดงันี ้

2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแบบหนงัสอืมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบ
หนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ซึง่ได้กรอกข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน และลงลายมือช่ือ 

2.2.2 เอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุตามแตก่รณี 
 2.3  ติดตอ่จดุลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้นท่ีผา่นการตรวจแล้ว 
 2.4  รับบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตามวาระ  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 
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หลักเกณฑ์การใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 
 
องค์ประชุม 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่  1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  
 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
 

ก. วาระทั่ วไป 
1.   การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระให้กระท าโดยเปิดเผย   และให้นบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง    ซึง่ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ 

มอบฉนัทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่    คือเห็นด้วย   ไม่เหน็ด้วย   หรืองดออกเสียง   ไม่สามารถแบง่
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 
 ให้ผู้ ถือหุ้น ท่ีออกเสียงลงคะแนนประเภท  ไม่เห็นด้วย   หรือ  งดออกเสียง ในแต่ละวาระ      เม่ือได้ลงมติในใบ
ลงคะแนนในวาระดงักล่าวแล้ว   ให้ยกมือขึน้  โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดนิเข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นคนนัน้         จากนัน้
ก็จะท าการประมวลผลคะแนน  โดยบริษัทฯ  จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย    หรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดท่ีมาประชมุในช่วงวาระนัน้ ๆ     คะแนนเสียงท่ีเหลือจากการหกัออกด้วยคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และ คะแนนเสียง
งดออกเสียงรวมกนั  ให้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย    และเม่ือการประมวลผลคะแนนในวาระนัน้เสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว  
บริษัทฯ  ก็จะประกาศผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป   
 

2.  ในกรณีมอบฉนัทะ   
2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้    การลง 

คะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะ วาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง 
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

2.2  หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ      หรือ  
ระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ี
เหน็สมควร 
 

ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 14  ก าหนดให้ 
(1)  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคน จะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว  หรือหลายคนเป็น 

กรรมการกไ็ด้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี 
จะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้     ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี  หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด  

ส าหรับ ในวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ เป็นรายบคุคลแตล่ะคน ทีละคนไป 
 ในวาระเลือกตัง้กรรมการ   บริษัทฯ   จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมาเข้าร่วมประชุม   ทัง้ท่ี
ลงคะแนนเสียง  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   หรือ  งดออกเสียง  ก็ตามทัง้นีเ้พ่ือเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการส่งเสริมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  
 
 มตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

(1)   ในกรณีปกต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(2)  กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัท ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกต ิ  มตขิองที่ประชมุจะเป็นไป 

ตามที่กฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนด   โดยประธานท่ีประชมุ หรือผู้ด าเนินการประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมได้รับ
ทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักล่าว  

- หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


