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  สิง่ทีส่ง่มำดว้ยหมำยเลข 7 

เง ือ่นไขและวธิกีำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้รว่มประชุม กำรมอบฉนัทะ และกำรออกเสยีงลงคะแนน 

 
1. เงือ่นไขและวธิกีำรลงทะเบยีนผูเ้ขำ้รว่มประชุม 

1.1 บรษัิทฯ จะรับลงทะเบยีนเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ เมือ่ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุมาแสดงตน 
และแจง้ชือ่ ณ สถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ ในระหว่างเวลาทีเ่ปิดลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุจนถงึเวลาประชมุผูถ้อืหุน้ 
1.2 ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสัญชาตติ่างประเทศ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอื

เป็นผูรั้บมอบฉันทะ จะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจ าตัวประชาชน 

บัตรประจ าตัวขา้ราชการ บัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ หนังสอืเดนิทาง หรือบัตรประจ าตัว
อยา่งอืน่ทีแ่สดงรปูถา่ยซึง่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

1.3 ผูม้ีอ านาจกระท าการแทนของผูถ้ือหุน้ซึง่เป็นนิตบิุคคลไทย หรอืนิตบิุคคลต่างประเทศมาร่วม

ประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน หรอืหลักฐานอืน่ทีแ่สดงการเป็นนิติ
บคุคล หรอืส าเนาเอกสารดังกลา่วทีรั่บรองส าเนาถกูตอ้งโดยนายทะเบยีน (หนังสอืรับรองมอีายุไม่
เกนิ 3 เดือน) และผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลที่มาประชุมจะตอ้งแสดงหลักฐานการมี

อ านาจกระท าการแทนนติบิคุคล และแสดงบัตรประจ าตัวตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 ดว้ย 
 

2. เงือ่นไขและวธิกีำรมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ใหผู้รั้บมอบฉันทะสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ 
2.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังทีก่ าหนดในขอ้ 1.2) ของผูม้อบฉันทะพรอ้มกับรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดาอยูต่า่งประเทศ ใหผู้รั้บมอบฉันทะสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ 
2.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 

2.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังทีก่ าหนดในขอ้ 1.2) ของผูม้อบฉันทะพรอ้มกับรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตอ้งใหก้งสลุไทย หรอืโนตารพัีบบลคิ หรอืบุคคลอืน่ทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทอ้งถิน่รับรองการลงลายมอืชือ่ 

2.3 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคลซึง่จดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศไทย ใหผู้รั้บมอบฉันทะสง่เอกสาร
ดังตอ่ไปนี้ 

2.3.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 

2.3.2 หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณชิย ์(หนังสอืรับรองมอีาย ุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

2.3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังทีก่ าหนดในขอ้ 1.2) ของผูม้อี านาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

พรอ้มกับรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.4 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคลซึง่จดทะเบยีนจัดตัง้ในประเทศอืน่ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งสง่เอกสาร

ดังตอ่ไปนี้ 

2.4.1 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ไดท้ี ่website : www.pylon.co.th) 
2.4.2 ตน้ฉบับ หรอืส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน หรอืหลักฐานการเป็นนิตบิุคคล พรอ้ม  

หลักฐานวา่ผูใ้ดมอี านาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังทีก่ าหนดในขอ้ 1.2) ของผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ
ฉันทะ พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถงึ 2.4.3 จะตอ้งใหก้งสลุไทยหรอืโนตารพัีบบลคิ หรอืบุคคลอืน่ที่มี

อ านาจตามกฎหมายทอ้งถิน่รับรองการลงลายมอืชือ่ 
2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้น

แบบฟอรม์นัน้ๆ 
2.6 การมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

2.6.1 ผูม้อบฉันทะโปรดระบชุือ่และรายละเอยีดของกรรมการอสิระเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ตามสิง่ทีส่ง่

มาดว้ยหมายเลข 6 
2.6.2 ในการมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ โปรดระบชุือ่และรายละเอยีดของกรรมการอสิระทัง้ 2 ท่าน 

เนื่องจากในกรณีทีก่รรมการทา่นใดไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้กรรมการท่านทีเ่ขา้ประชมุจะได ้

เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทนได ้
2.7 กรณีมกีารมอบฉันทะชว่ง หนังสอืมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้จะตอ้งมขีอ้ความระบใุหอ้ านาจทีจ่ะมอบฉันทะ

ชว่งไดด้ว้ย 

2.8 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูรั้บมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบยีนเมือ่
เริม่เปิดลงทะเบยีน เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทีเ่พยีงพอในการตรวจสอบ 
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2.9 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรอืหลักฐานและการลงทะเบยีนจะเริม่ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ 9.30 น.   

หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแลว้จะหยุดรับการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ ทัง้นี้จะอยู่ในดุลยพนิิจของ
ประธานกรรมการบรษัิทฯ ทีจ่ะขยายระยะเวลาดังกลา่วได ้

 

3 กำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนบัผลกำรลงคะแนนเสยีง 
 ประธานทีป่ระชุมจะแจง้วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสยีงใหท้ี่
ประชมุทราบกอ่นเขา้สูว่าระการประชมุ 

 3.1 การออกเสยีงลงคะแนน 
- ใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง 
- การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ือหุน้ท่านใด

คัดคา้น หรอืงดออกเสยีงโปรดยกมอืขึน้ 
- หากมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดยกมอืคัดคา้น หรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้บันทกึการลงมตคิัดคา้นหรอื

งดออกเสยีงในบัตรลงคะแนนทีเ่จา้หนา้ทีไ่ดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชมุ และประธานฯ จะแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีน่ า 
บัตรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ทีค่ัดคา้นหรอืงดออกเสยีงไปตรวจนับคะแนนเสยีง และถอืว่าผูถ้อื

หุน้ทีไ่มไ่ดย้กมอืในทีป่ระชมุมมีตอินุมัตติามทีป่ระธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต  ิ
- หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดยกมอืคัดคา้น หรอืงดออกเสยีง ถอืว่าทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทใ์ห ้

อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีที่ผู ถ้ือหุน้ไดท้ า

เครือ่งหมายในหนังสอืมอบฉันทะไวแ้ลว้วา่ ประสงคจ์ะลงมตคิัดคา้นหรอืงดออกเสยีงประการ
ใด ซึง่บรษัิทไดบ้ันทกึคะแนนเสยีงทีค่ดัคา้นหรอืงดออกเสยีงดังกลา่วนัน้ในการลงมตใินแตล่ะ
วาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้ รั้บมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ รั้บมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนั้น บรษัิท
จะน าการออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูถ้ือหุน้ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทกึ

รวบรวมไวล้่วงหนา้ในขณะที ่ผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุอกี และน า
คะแนนเสยีงดังกลา่วมารวมกับการออกเสยีงลงคะแนนดังกลา่วขา้งตน้ 

 
3.2 การนับผลการลงคะแนนเสยีง 

- การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ บรษัิทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ และ

ของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะทีบ่รษัิทบันทกึไวล้่วงหนา้ในขณะที่ผูรั้บมอบ
ฉันทะลงทะเบยีนเขา้ประชมุทีอ่อกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีง มาหักออกจากจ านวนหุน้

ทัง้หมดของ        ผูท้ีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
- ประธานฯ จะประกาศใหท้ีป่ระชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสยีง

คะแนนในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง 

กีเ่สยีง และคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละเทา่ใด 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




