สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 9
เงื่อนไขและวิ ธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
การลงทะเบีย นเข้า ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํา ปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํา กัด (มหาชน) จะดําเนิ น การด้ว ยระบบ
Barcode ซึง่ บริษทั ได้พมิ พ์ Barcode ทีบ่ รรจุรายละเอียดเฉพาะของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายไว้บน “แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุม” (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 10 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม) ดังนัน้ เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทัง้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบั มอบฉันทะ โปรดนํ าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงที่จดุ ลงทะเบียนด้วย
1.

กรณี ผถู้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
1.1 ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองจะต้ อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ แ ก่ บ ั ต ร
ประจํ า ตัว ประชาชน บัต รประจํ า ตัว ข้า ราชการ บัต รประจํ า ตัว พนั ก งานรัฐ วิส าหกิ จ หนั ง สือ
เดินทาง หรือบัตรประจําตัวอย่างอื่นทีแ่ สดงรูปถ่ายซึง่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
1.2

2.

ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลไทย หรือนิตบิ ุคคลต่างประเทศ
ผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลไทยหรือต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นทีแ่ สดงการเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสําเนาเอกสาร
ดังกล่าวทีร่ บั รองสําเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผูม้ อี ํานาจ
กระทําการแทนนิตบิ ุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคล และ
แสดงบัตรประจําตัวตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

กรณี มอบฉันทะ
2.1 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูใ่ นประเทศไทย ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่ นบ)
2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีก่ าํ หนดในข้อ 1.1) ของผูม้ อบฉันทะพร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2 กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาอยูต่ ่างประเทศ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่ นบ)
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีก่ าํ หนดในข้อ 1.1) ของผูม้ อบฉันทะพร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้อง
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพบั บลิค หรือบุคคลอื่นทีม่ อี ํานาจ
ตามกฎหมายท้องถิน่ รับรองการลงลายมือชื่อ
2.3 กรณี ผู้ม อบฉัน ทะเป็ น นิ ติบุ ค คลซึ่ง จดทะเบีย นจัด ตัง้ ในประเทศไทย ให้ผู้ร บั มอบฉัน ทะส่ง เอกสาร
ดังต่อไปนี้
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่ นบ)
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนทีอ่ อกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่
เกิน 3 เดือน)
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในข้อ 1.1) ของผูม้ อี ํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศอื่น ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีแ่ นบ)
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2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.4.2 ต้น ฉบับ หรือ สํา เนาหนัง สือ รับ รองการจดทะเบีย น หรือ หลัก ฐานการเป็ น นิ ติบุ ค คล พร้อ ม
หลักฐานว่าผูใ้ ดมีอาํ นาจลงนามมอบฉันทะ
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีก่ ําหนดในข้อ 1.1) ของผูม้ อี ํานาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพบั บลิค หรือบุคคลอื่นที่มอี ํานาจ
ตามกฎหมายท้องถิน่ รับรองการลงลายมือชื่อ
การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มนัน้ ๆ
กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ ผูร้ บั มอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ
เริม่ เปิ ดลงทะเบียน เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบเอกสารได้มเี วลาทีเ่ พียงพอในการตรวจสอบ
กรณีผเู้ ข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว
กรณีมกี ารแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ หรือข้อความ
ใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกํากับ หรือลงชื่อย่อไว้
เป็ นสําคัญ หากผูม้ อบฉันทะมิได้กระทําการตามทีก่ ล่าวมานี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การ
มอบฉันทะเสียไปทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผูม้ เี อกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านัน้

3.

วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทําขึน้ ตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนด
จํานวน 3 แบบ ดังนี้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน
ตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการ
ดังนี้
(1)

(2)

(3)

(4)

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยผูม้ อบฉันทะ
ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นทัวไปให้
่
ใช้หนังสือมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
และผูม้ อบฉันทะซึง่ เป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านัน้
มอบฉัน ทะให้บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ ข องผู้ถือ หุ้น โดยให้ร ะบุ ช่ือ พร้อ ม
รายละเอียดของบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั โดยกาเครือ่ งหมายหน้าชื่อตามทีบ่ ริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ปิ ดอากรแสตมป์จาํ นวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ บริษัท ได้ อํ า นวยความสะดวกในการปิ ด อากรแสตมป์ ให้ แ ก่ ผู้ ร ับ มอบฉั น ทะที่ม า
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุ การบริษทั เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมหรือนํ าไป
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริม่ การประชุมในวันประชุม

-3ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
อนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ อาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายการครบถ้วนตามทีก่ ฎหมาย
กําหนดไว้
4.

เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้
ทีต่ นถือ (โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง) โดยการลงคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระยกมือเพื่อลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่ยกมือจะถือว่า ผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบริษทั
2. ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
 แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนัน้ บริษทั ได้
บันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว ผูม้ าประชุมทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะไม่ตอ้ งออกเสียง เว้นแต่กรณีทผ่ี มู้ อบฉันทะ
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนก็ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียง
ในห้องประชุมได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
 แบบมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สําหรับกรณีผูม้ อบฉันทะเป็ นคัสโตเดียน (Custodian) การออกเสียงลงคะแนน
สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระออกเป็ นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อย
เพียงใดในแต่ละระเบียบวาระก็ได้ ซึง่ ผูม้ อบฉันทะได้ออกเสียงไว้ลว่ งหน้าแล้วเช่นกัน
3. บัตรลงคะแนนเสียง กรณี ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้ร บั มอบฉัน ทะ มีก ารแก้ไ ข ขูด ลบ ขีด ฆ่า เครื่อ งหมายลงมติใ นบัต ร
ลงคะแนนเสียง ต้องลงชื่อกํากับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็ นสําคัญ หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมิได้กระทําการตามที่
กล่าวมานี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การลงคะแนนเสียงเสียไปทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ได้กําหนดให้ใช้บตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ สําหรับระเบียบวาระการเลือกตัง้ กรรมการนัน้ บริษทั กําหนดให้
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการทัง้ หมดในคราวเดียวกัน เพื่อลดระยะเวลาในการ
รวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ สําหรับระเบียบวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอให้ทป่ี ระชุมออกเสียงลงคะแนน บริษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุม
ในทุกระเบียบวาระเสร็จสิน้ แล้วเพือ่ ความโปร่งใสและเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของมติ

