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เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
    
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จะดําเนินการด้วยระบบ 
Barcode ซึง่บรษิทัไดพ้มิพ ์Barcode ทีบ่รรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้แต่ละรายไวบ้น “แบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุม” (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 10 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มหนงัสอืเชญิประชุม) ดงันัน้เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบยีน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทัง้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุมาแสดงท่ีจดุลงทะเบียนด้วย   
 

1. กรณีผูถื้อหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตต่ิางประเทศ   
 ผู้ถือหุ้นที่ ร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงบัตรประจําตัวอย่างใดอย่างหน่ึงได้แก่บัตร
 ประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตัวข้าราชการ  บตัรประจําตัวพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือ หนังสือ
 เดนิทาง หรอืบตัรประจาํตวัอยา่งอื่นทีแ่สดงรปูถ่ายซึง่ออกโดยหน่วยงานของรฐับาล 

 
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลไทย หรอืนิตบุิคคลต่างประเทศ 

ผูม้อีํานาจกระทําการแทนของผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นนิตบุิคคลไทยหรอืต่างประเทศมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จะตอ้งแสดงหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนหรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงการเป็นนิตบุิคคล หรอืสาํเนาเอกสาร
ดงักล่าวทีร่บัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยนายทะเบยีน (หนงัสอืรบัรองมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน) และผูม้อีํานาจ
กระทําการแทนนิตบุิคคลที่มาประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมอีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล และ
แสดงบตัรประจาํตวัตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ดว้ย  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี 
2.1.1   หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.1.2   สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงัทีก่าํหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

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 จะตอ้งใหก้งสุลไทย หรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อีํานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 
2.3  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1   หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.3.2 หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์(หนงัสอืรบัรองมอีายุไม่

เกนิ 6 เดอืน) 
2.3.3 สาํเนาบตัรประจําตวั (ดงัที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อีํานาจลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.4  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศอื่น ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 
2.4.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
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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 หรอืบุคคลอื่นที่มอีํานาจ
ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 

2.5  การมอบฉนัทะตามแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวใ้น
แบบฟอรม์นัน้ ๆ  

2.6  กรณีการมอบฉนัทะ  โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรจะมาลงทะเบยีนเมื่อ
เริม่เปิดลงทะเบยีน เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทีเ่พยีงพอในการตรวจสอบ 

2.7  กรณีผูเ้ขา้รว่มประชุมมกีารแกไ้ขคาํนําหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลง
ดงักลา่ว 

2.8     กรณีมกีารแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆา่เครื่องหมายลงมต ิหรอืเครื่องหมายหน้าชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ หรอืขอ้ความ
ใดๆ ในแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกํากบั  หรอืลงชื่อย่อไว้
เป็นสาํคญั หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ระทาํการตามทีก่ล่าวมาน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้าร
มอบฉนัทะเสยีไปทัง้หมดหรอืบางสว่น 

2.9  บรษิทัขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถกูตอ้งและครบถว้นเขา้รว่มประชุมไดเ้ทา่นัน้  
 

3. วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัสง่หนังสอืมอบฉนัทะซึ่งจดัทาํขึน้ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ําหนด
จาํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน

ตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
 

 ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดําเนินการ 
ดงัน้ี  

(1)  เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยผูม้อบฉนัทะ
ซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นทัว่ไปใหใ้ช้หนังสอืมอบฉันทะเฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 
และผูม้อบฉนัทะซึง่เป็นคสัโตเดยีน (Custodian) ใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  เทา่นัน้ 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม
รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัโดยกาเครือ่งหมายหน้าชื่อตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ  

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

(4) ส่งหนังสอืมอบฉันทะคนืมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัเพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุมหรอืนําไป
แสดงแก่เจา้หน้าที ่ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริม่การประชุมในวนัประชุม 
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  ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
  อน่ึง  ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบอื่น ซึง่อยา่งน้อยตอ้งมรีายการครบถว้นตามทีก่ฎหมาย
กาํหนดไว ้ 
 

4. เง่ือนไขการออกเสียงลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้
ทีต่นถอื (โดยถอืวา่หุน้หน่ึงมเีสยีงหน่ึง) โดยการลงคะแนนเสยีง มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง   ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็ด้วยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีงในแต่ละ

ระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว  กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมย่กมอืจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  
 แบบมอบฉนัทะแบบ ก. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง     
 แบบมอบฉนัทะแบบ ข.  กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะกําหนดการออกเสยีงไวล้่วงหน้าในแต่ละระเบยีบวาระนัน้ บรษิทัได้

บนัทกึคะแนนเสยีงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งออกเสยีง  เวน้แต่กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะ
ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนกใ็หผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีง
ในหอ้งประชุมไดต้ามทีเ่หน็สมควรเชน่เดยีวกบักรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง    

 แบบมอบฉันทะแบบ ค.  ใช้สําหรบักรณีผูม้อบฉันทะเป็นคสัโตเดยีน (Custodian) การออกเสยีงลงคะแนน
สามารถแบ่งแยกคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระออกเป็นเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง มากน้อย
เพยีงใดในแต่ละระเบยีบวาระกไ็ด ้ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดอ้อกเสยีงไวล้ว่งหน้าแลว้เชน่กนั  

3. บตัรลงคะแนนเสยีง กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะ มีการแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติในบัตร
ลงคะแนนเสยีง ต้องลงชื่อกํากบั หรอืลงชื่อย่อไวเ้ป็นสําคญั หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมไิด้กระทําการตามที่
กลา่วมาน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้ารลงคะแนนเสยีงเสยีไปทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 
บรษิทัไดก้ําหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ สาํหรบัระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทักําหนดให้
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดในคราวเดยีวกนั เพื่อลดระยะเวลาในการ
รวบรวมเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ สาํหรบัระเบยีบวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนน บรษิทั
จะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงเทา่นัน้ และจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบหลงัจากการประชุม
ในทุกระเบยีบวาระเสรจ็สิน้แลว้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะมีความจาํเป็นต้องกลบัก่อนท่ีการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะแล้วเสรจ็ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีประตูทางออก  เพ่ือนําไป
หกัออกจากจาํนวนคะแนนเสียงท่ีลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว เพื่อความโปร่งใสและเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของมต ิ  




