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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
    
การลงทะเบียนเขาประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการดวยระบบ 
Barcode ซึ่งบริษัทไดพิมพ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผูถือหุนแตละรายไวบน “แบบฟอรมลงทะเบียนเขา
รวมการประชุม” (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 8 ที่บริษัทไดจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม) ดังนั้นเพ่ือความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผูเขารวมประชุมทุกทานทั้งผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรม
ลงทะเบียนเขารวมประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนดวย   
 
ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไปในวันที่ 24 เมษายน 2552 ณ 
หนาหองวิภาวดีบอลลูม บี ชั้นลาง โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพ ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ไดจัดสง
มาพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 

1. กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 
1.1 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ   
 ผู ถือหุนที่ ร วมประชุมดวยตนเองจะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ งไดแก บัตร
 ประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวขาราชการ  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือ
 เดินทาง หรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

 
1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศ 

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทยหรือตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง 
จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเปนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสาร
ดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และ
แสดงบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.1 ดวย  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
2.1.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.1.2   สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนา

ถูกตอง 
2.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 

2.2.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.2.2   สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1)  ของผูมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
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2.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 
2.3.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย (หนังสือรับรองมีอายุไม

เกิน 3 เดือน) 
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.4  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผูรับมอบฉันทะจะตองสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.4.2 ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอม

หลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 
2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง  2.4.3 จะตองใหกงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจ

ตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
2.5  การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

แบบฟอรมนั้น ๆ  
2.6  กรณีการมอบฉันทะ  โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อ

เริ่มเปดลงทะเบียน เพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 
2.7  กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว 
2.8  บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมไดเทานั้น  

 
3. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทําขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนด
จํานวน 3 แบบ ดังนี้ 

• แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
• แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว 
• แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  
 

 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ 
ดังนี้  
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(1)  เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเทาน้ัน โดยผูถือหุนที่

เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก
และดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบ
ใดก็ได  สวนผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อพรอม
รายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ของบริษัทโดยกาเครื่องหมายหนาชื่อตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

(3) ปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆา เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝายเลขานุการบริษัทเพ่ือตรวจสอบกอนวันประชุมหรือนําไป
แสดงแกเจาหนาที่ ณ จุดแสดงเอกสารกอนเริ่มการประชุมในวันประชุม 

 
  ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
  อนึ่ง ผูถือหุนอาจใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทําขึ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบ
ฉันทะที่บริษัทกําหนดได 
 

4. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแตละวาระการประชุม ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุน
ที่ตนถือ (โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหน่ึง) โดยการลงคะแนนเสียงแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง   ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียงในแตละวาระ

ยกมือเพ่ือลงมติในวาระดังกลาว  กรณีที่ผูถือหุนไมยกมือจะถือวา ผูถือหุนเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
บริษัท 

2. ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  
• แบบมอบฉันทะแบบ ก. ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง     
• แบบมอบฉันทะแบบ ข.  กรณีที่ผูมอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาในแตละวาระนั้น บริษัทไดบันทึก

คะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะไมตองออกเสียง  เวนแตกรณีที่ผูมอบฉันทะไมได
ระบุความประสงคในการออกเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงในหองประชุม
ไดตามที่เห็นสมควรเชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง    

• แบบมอบฉันทะแบบ ค.  การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผูมอบฉันทะไดออกเสียงไวลวงหนาแลว ก็ไมตอง
ลงมติในหองประชุม 

 
บริษัทไดกําหนดใหใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระ สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปน
รายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกัน เพ่ือลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุน สําหรับวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบหลังจากการประชุมในทุกวาระเสร็จส้ิน
แลวเพ่ือความโปรงใสและเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ  


