
                     สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 10 
 
เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
 
การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการด้วยระบบ 
Barcode ซึง่บรษิทัไดพ้มิพ ์Barcode ทีบ่รรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุน้แต่ละรายไวบ้น “แบบฟอรม์ลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุม” (สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 10 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มหนังสอืเชญิประชุม) ดงันัน้เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบยีน ผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านทัง้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงท่ีจดุลงทะเบียนด้วย   
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติ่างประเทศ   
 ผู้ถือหุ้นที่ ร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่ างใดอย่างหนึ่ ง ได้แก่บัตร
 ประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ  บัตรประจ าตัวพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือ หนังสือ
 เดนิทาง หรอืบตัรประจ าตวัอย่างอื่นทีแ่สดงรปูถ่ายซึง่ออกโดยหน่วยงานของรฐับาล 

 
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลไทย หรอืนิตบิุคคลต่างประเทศ 

ผูม้อี านาจกระท าการแทนของผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรอืต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จะตอ้งแสดงหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนหรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงการเป็นนิตบิุคคล หรอืส าเนาเอกสาร
ดงักล่าวทีร่บัรองส าเนาถูกต้องโดยนายทะเบยีน (หนังสอืรบัรองมอีายุไม่เกิน 6 เดอืน) และผู้มอี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคลทีม่าประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานการมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล และ
แสดงบตัรประจ าตวัตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ดว้ย  

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ 
2.1.1   หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 
2.1.2   ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มกบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ 
2.2.1   หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 
2.2.2   ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัทีก่ าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มกบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องใหก้งสุลไทย หรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อี านาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 
2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ ในประเทศไทย ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งเอกสาร

ดงัต่อไปนี้ 
2.3.1   หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 
2.3.2 หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสอืรบัรองมอีายุไม่

เกนิ 6 เดอืน) และ 
2.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตัว (ดงัที่ก าหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พรอ้มกบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศอื่น ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร

ดงัต่อไปนี้ 
2.4.1 หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 
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2.4.2 ต้นฉบบัหรอืส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน  หรอืหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล 
พรอ้มหลกัฐานว่าผูใ้ดมอี านาจลงนามมอบฉนัทะ และ 

2.4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัที่ก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อี านาจที่ได้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 
พรอ้มกบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถงึ  2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นที่มอี านาจ
ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 

2.5 การมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะ 
2.6 กรณีการมอบฉันทะ  โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบยีนเมื่อ

เริม่เปิดลงทะเบยีน เพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทีเ่พยีงพอในการตรวจสอบ 
2.7 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่ อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าว 
2.8    กรณีมกีารแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆา่เครื่องหมายลงมต ิหรอืเครื่องหมายหน้าชื่อผูร้บัมอบฉันทะ หรอืขอ้ความ

ใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อก ากับ  หรือลงชื่อย่อไว้เป็นส าคัญ                
หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ระท าการตามทีก่ล่าวมานี้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้ารมอบฉนัทะ
เสยีไปทัง้หมดหรอืบางส่วน 

2.9 บรษิทัขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมไดเ้ท่านัน้  
 

3. วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะซึง่จดัท าขึน้ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนด
จ านวน 1 แบบ ดงันี้ 

• แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน
ตายตวั 

 
 ผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ ไดด้้วยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการ 
ดงันี้  

(1) ใชห้นังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ าหนดขา้งตน้  
(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม

รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิทัโดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 
ทัง้นี้  บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(4) ส่งหนังสอืมอบฉันทะคนืมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิัทเพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุมหรอืน าไป
แสดงแก่เจา้หน้าที ่ณ จุดแสดงเอกสารก่อนเริม่การประชุมในวนัประชุม 

 

  ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  อน่ึง  ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบอื่น ซึ่งอย่างน้อยตอ้งมรีายการครบถ้วนตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดไว ้ 
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4. เง่ือนไขการออกเสียงลงคะแนน 
 ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้
ทีต่นถอื (หุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง) โดยการลงคะแนนเสยีง มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง   ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสียงในแต่ละ

ระเบยีบวาระยกมอืเพื่อลงมตใินระเบยีบวาระดงักล่าว  กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่ยกมอืจะถอืว่า ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการบรษิทั 

2. ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงันี้  
• แบบมอบฉนัทะแบบ ข.  กรณีทีผู่ม้อบฉันทะก าหนดการออกเสยีงไวล่้วงหน้าในแต่ละระเบยีบวาระนัน้ บรษิทัจะ

ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงไว้ตัง้แต่ขณะลงทะเบยีนเขา้ประชุม ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉันทะไม่ต้องออกเสยีง  กรณี
ทีผู่้มอบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนก็ใหผู้้รบัมอบ
ฉนัทะออกเสยีงไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

 

3. บตัรลงคะแนนเสยีง  
กรณีผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ มกีารแกไ้ข ขดูลบ ขดีฆ่าเครื่องหมายลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีง ตอ้งลงชื่อก ากบั 
หรอืลงชื่อย่อไวเ้ป็นส าคญั หากผู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะมไิด้กระท าการตามที่กล่าวมานี้ บรษิัทขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณาใหก้ารลงคะแนนเสยีงเสยีไปทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 
บรษิทัไดก้ าหนดใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนในทุกระเบยีบวาระ ส าหรบัระเบยีบวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ บรษิทัก าหนดให้
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดในคราวเดยีวกนั เพื่อลดระยะเวลาในการ
รวบรวมเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ ส าหรบัระเบยีบวาระอื่น ๆ เมื่อประธานขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนน บรษิทั
จะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ และจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทุกใบหลงัจากการประชุม
ในทุกระเบยีบวาระเสรจ็สิน้แลว้ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะมีความจ าเป็นต้องกลบัก่อนท่ีการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะแล้วเสรจ็ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ท่ีประตูทางออก  เพื่อน าไป
หกัออกจากจ านวนคะแนนเสียงท่ีลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว เพื่อความโปร่งใสและเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของมต ิ  
 
  


