
 

เงื่อนไขและวธีิการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงคะแนนเสียง 
 

1. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม 

1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเปนผูเขารวมประชุมผูถือหุน เมื่อผูที่ประสงคจะเขารวมประชุมมาแสดงตน และ
แจงช่ือ ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางเวลาที่เปดลงทะเบียนผูเขารวมประชุมจนถึง
เวลาประชุมผูถือหุน 

1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ ที่เขารวมประชุมดวยตนเองหรือเปนผูรับ
มอบฉันทะ จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ บัตรประจําพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่แสดงรูปถายซึ่ง
ออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

1.3 ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศมารวมประชุมดวย
ตนเอง จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนา
เอกสารดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และแสดง
บัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.2 ดวย 

 
2. เง่ือนไขและวิธีการมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปน้ี 
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปน้ี 
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม

กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 
2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปน้ี 

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมีอายุ          

ไมเกินเดือน) 
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมกับ

รับรองสําเนาถูกตอง 
2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอ่ืน ผูรับมอบฉันทะจะตองสงเอกสาร

ดังตอไปน้ี 
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ไดที่ website : www.pylon.co.th) 
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2.4.2 ตนฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมหลักฐานวา
ผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะตองใหกงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม
กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ใหเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
แบบฟอรมน้ันๆ 

2.6 การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 
2.6.1 ผูมอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่สงมาดวย
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2.6.2 ในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระทั้ง 2 ทาน 

เน่ืองจากในกรณีที่กรรมการทานใดไมสามารถเขาประชุมได กรรมการทานที่เขาประชุมจะไดเปนผูรับ
มอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทนได 

2.7 กรณีมีการมอบฉันทะชวง หนังสือมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองมีขอความระบุใหอํานาจที่จะมอบฉันทะชวงได
ดวย 

2.8 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปด
ลงทะเบียน เพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 

2.9 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียนจะเริ่มต้ังแตเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.   หาก
ลวงเลยเวลาดังกลาวแลวจะหยุดรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม ทั้งน้ีจะอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการ
บริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลาดังกลาวได 

 
3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 ประธานที่ประชุมจะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเขาสู
วาระการประชุม 

 3.1  การออกเสียงลงคะแนน 
- ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือ

งดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น 
- หากมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออก

เสียงในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานฯ จะแจงใหเจาหนาที่นําบัตร
ลงคะแนนของผูถือหุนที่คัดคานหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยก
มือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

- หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือคัดคาน หรืองดออกเสียง ถือวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามที่
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีที่ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบ
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- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของผูถือหุนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนําการออกเสียง
ลงคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะที่ 
ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบรอยแลว เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะไมตอง
ไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมกับการออกเสียง
ลงคะแนนดังกลาวขางตน 
 

3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง 
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม และของ

ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไวลวงหนาในขณะที่ผูรับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเขาประชุมที่ออกเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนทั้งหมดของ      
ผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 

- ประธานฯ จะประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียง
คะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ก่ีเสียง 
และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด 
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	ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



