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เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
    
การลงทะเบยีนเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จะดาํเนินการดว้ยระบบ 
Barcode ซึง่บรษิทัไดพ้มิพ ์Barcode ทีบ่รรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้แต่ละรายไวบ้น “แบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุม” (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 8 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืเชญิประชุม) ดงันัน้เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบยีน ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านทัง้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม์
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมาแสดงท่ีจดุลงทะเบียนด้วย   
 
ทัง้น้ี บรษิทัจะเริม่เปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปในวนัที ่25 เมษายน 2555 ณ 
หน้าหอ้งวภิาวดบีอลลูม ชัน้ล่าง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพรา้ว กรุงเทพ ตามแผนที่แสดง
สถานทีป่ระชุมทีไ่ดจ้ดัสง่มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 
 

1. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตต่ิางประเทศ   
 ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงบัตรประจําตัวอย่างใดอย่างหน่ึงได้แก่บัตร
 ประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวข้าราชการ  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือ
 เดนิทาง หรอืบตัรประจาํตวัอยา่งอื่นทีแ่สดงรปูถ่ายซึง่ออกโดยหน่วยงานของรฐับาล 

 
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลไทย หรอืนิตบุิคคลต่างประเทศ 

ผูม้อีํานาจกระทําการแทนของผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นนิตบุิคคลไทยหรอืต่างประเทศมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จะตอ้งแสดงหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนหรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงการเป็นนิตบุิคคล หรอืสาํเนาเอกสาร
ดงักล่าวทีร่บัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยนายทะเบยีน (หนงัสอืรบัรองมอีายุไมเ่กนิ 3 เดอืน) และผูม้อีํานาจ
กระทําการแทนนิตบุิคคลทีม่าประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมอีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล และ
แสดงบตัรประจาํตวัตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ดว้ย  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี 
2.1.1   หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.1.2   สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพรอ้มกบัรบัรองสําเนา

ถกูตอ้ง 
2.2  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูต่่างประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี 

2.2.1   หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.2.2   สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงัทีก่าํหนดในขอ้ 1.1)  ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตอ้งใหก้งสลุไทย หรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อีํานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 
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2.3  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1   หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.3.2 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์(หนงัสอืรบัรองมอีายุไม่

เกนิ 3 เดอืน) 
2.3.3 สาํเนาบตัรประจําตวั (ดงัทีก่ําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อีํานาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.4  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศอื่น ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 
2.4.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.4.2 ต้นฉบบัหรือสําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน  หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อม

หลกัฐานวา่ผูใ้ดมอีาํนาจลงนามมอบฉนัทะ 
2.4.3 สาํเนาบตัรประจําตวั (ดงัทีก่ําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อีํานาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ 

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถงึ  2.4.3 จะต้องใหก้งสุลไทยหรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อีํานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 
2.5  การมอบฉนัทะตามแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้น

แบบฟอรม์นัน้ ๆ  
2.6  กรณีการมอบฉนัทะ  โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบยีนเมื่อ

เริม่เปิดลงทะเบยีน เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทีเ่พยีงพอในการตรวจสอบ 
2.7  กรณีผูเ้ขา้รว่มประชุมมกีารแกไ้ขคาํนําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่ว 
2.8  บรษิทัขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้รว่มประชุมไดเ้ทา่นัน้  

 
3. วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่จดัทาํขึน้ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ําหนด
จาํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน

ตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
 

 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดําเนินการ 
ดงัน้ี  
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(1)  เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยผูถ้อืหุน้ที่

เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดูแลหุน้จะใชห้นังสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหน่ึงแบบ
ใดก็ได้  ส่วนผู้ถือหุ้นนอกจากนัน้จะใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. 
แบบใดแบบหน่ึงเทา่นัน้ 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม
รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัโดยกาเครือ่งหมายหน้าชื่อตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 
ทัง้น้ี บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม 

(4) สง่หนังสอืมอบฉนัทะคนืมายงัฝา่ยเลขานุการบรษิทัเพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุมหรอืนําไป
แสดงแก่เจา้หน้าที ่ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริม่การประชุมในวนัประชุม 

 
  ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 

  อน่ึง ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบอื่นหรอืจดัทําขึน้ตามทีเ่หน็สมควรนอกเหนือจากแบบมอบ
ฉนัทะทีบ่รษิทักาํหนดได ้
 

4. เง่ือนไขการออกเสียงลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้
ทีต่นถอื (โดยถอืวา่หุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง) โดยการลงคะแนนเสยีงแบง่เป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 
1. ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง   ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระ

ยกมอืเพื่อลงมตใินวาระดงักล่าว  กรณีที่ผูถ้อืหุน้ไม่ยกมอืจะถอืว่า ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
บรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  
 แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง     
 แบบมอบฉนัทะแบบ ข.  กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละวาระนัน้ บรษิทัไดบ้นัทกึ

คะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งออกเสยีง  เวน้แต่กรณีทีผู่ม้อบฉันทะไม่ได้
ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนกใ็หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงในหอ้งประชุม
ไดต้ามทีเ่หน็สมควรเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉนัทะแบบ ค.  การออกเสยีงเหมอืนแบบ ข. คอืหากผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ กไ็มต่อ้ง
ลงมตใินหอ้งประชุม 

 
บรษิทัไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ สาํหรบัระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดให้
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดในคราวเดยีวกนั เพื่อลดระยะเวลาในการ
รวบรวมเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ สาํหรบัระเบยีบวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนน บรษิทั
จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบหลงัจากการ
ประชุมในทุกระเบยีบวาระเสรจ็สิน้แลว้เพือ่ความโปรง่ใสและเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของมต ิ 


