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ขัน้ตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

 
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะเปิดรบัลงทะเบยีนกอ่นเริม่การประชมุ 1 ชัว่โมง หรอืตัง้แต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป โดยผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บั
มอบฉนัทะจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพื่อลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุดงันี้ 
 
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืบตัรประจ าตวัอื่นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น ใบอนุญาตขบั
รถ, หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้  กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
หรอืหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารทีใ่ชแ้ทนหนงัสอืเดนิทาง 

- กรณีมกีารแกไ้ขชือ่-ชือ่สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
2. กรณีมอบฉันทะ 
 
2.1 ผูถ้ือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
- แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัอื่นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ของผูถ้ือหุ้นและผูร้บั
มอบฉนัทะ พรอ้มเซน็ลงนามรบัรอง 

- ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัอื่นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ณ จุด
ลงทะเบยีน 

 
2.2 ผูถ้ือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
- แบบหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้น ลงนามโดยผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 
บาท 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิคุคลซึง่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกนิ 30 วนัก่อนวนัประชุม และให้ผูม้อี านาจลงนามแทนผู้
ถอืหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัอื่นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ของผูม้อี านาจลงนาม
แทนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มเซน็ลงนามรบัรอง 

- ผูร้บัมอบฉนัทะแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรประจ าตวัอื่นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ณ จุด
ลงทะเบยีน 
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หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้ือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รบัมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียง
ลงคะแนนแทนได ้ตามรายชือ่ดงัต่อไปนี้ 
  - นายสวุทิย์ สงิหจนัทร ์ อายุ 60 ปี  ทีอ่ยู่ 22/104 หมูท่ี ่9 ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 
 
 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอยีดครบถว้นแลว้ พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาที่บรษิทั
ภายในวนัจนัทรท่ี์ 21 ธนัวาคม 2558 เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัมเีวลาในการตรวจสอบเอกสาร หรอืส่งมอบเอกสาร ณ สถานที่
จดัการประชมุ 
 
  ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัสง่เอกสาร 
 
  แผนกเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เพาเวอร ์โซลูช ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  เลขที ่325/1 อาคารพเีอสท ีถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรงุเทพฯ 10220  
 
 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเอกสารลงทะเบยีน หรอืการมอบฉนัทะ กรณุาตดิต่อแผนกเลขานุการบรษิทั ที่โทรศพัท์
หมายเลข 0-2993-8982 ต่อ 5555  หรอืโทรสารหมายเลข 0-2993-8983 
 
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยจะนบั 1 หุน้ มคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง และมตขิองที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้ประกอบดว้ยเสยีงดงัต่อไปนี้ 

- กรณีปกต ิใหถ้อืตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
- กรณีอื่นซึง่มกีฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิกใ็หด้ าเนินการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดนัน้ โดยประธานทีป่ระชมุจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบกอ่นการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การลงคะแนนเสยีง ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนวา่ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึ่ง
เท่านัน้ พรอ้มลงนามก ากบัไว้  กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ไดแ้ก่ กรณีท าเครื่องหมายลงคะแนนเสียงไม่ชดัเจน 
หรอืไมล่งนามก ากบัในบตัรลงคะแนนเสยีง เป็นตน้ 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้รว่มประชมุมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระทีเ่ขา้รว่มประชมุเท่านัน้ โดยผูถ้ือหุ้นที่กลบัไปก่อน
การประชมุเสรจ็สิน้ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีย่งัมไิดพ้จิารณา 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ และประธานในทีป่ระชมุอาจะเชญิผู้
ถอืหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุชัว่คราวได ้

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ือหุ้นที่ต้องการซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น แจ้งชื่อและ
นามสกลุกอ่นซกัถามและแสดงความเหน็ทุกคร ัง้ 

5. ประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ผลการออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชมุ เมือ่การนบัคะแนนของวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ 




