
                     สิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 8 

 

เอกสารการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง 

 

การลงทะเบยีนเขา้ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จะดาํเนินการดว้ย

ระบบ Barcode ซึ่งบรษิ ัทไดพ้มิพ ์Barcode ที่บรรจุรายละเอยีดเฉพาะของผูถ้อืหุ ้นแต่ละรายไว  ้(สิง่ที ่ส่งมาดว้ย

หมายเลข 6)     และเนื ่องจากบรษิ ัทได ้จ ดัประช ุมในร ูปแบบการประช ุมผ ่านสื ่ออ เิลก็ทรอนิกส  ์(E-AGM)               

ดงันัน้ โปรดศกึษาแนวปฏิบตัิในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เอกสารการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ

การออกเสยีง พร้อมทัง้ข ัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างถี่ถ้วน ดงัสิง่ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 

7 - 9 ตามลําดบั  

 

1.  การยื่นแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านระบบ e-Request 

 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 1.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรอืสญัชาตติ่างประเทศ   

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องยื่นแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์          

ซึง่มคีู่มอืการใชง้าน ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ยหมายเลข 9 โดยกรอกขอ้มลูในระบบใหค้รบถว้นและแนบสาํเนา

บัตรประจําตัว อย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ              

บตัรประจําตวัพนักงานรฐัวสิาหกจิ หนังสอืเดนิทาง หรอื บตัรประจําตวัอย่างอื่นทีแ่สดงรปูถ่ายซึ่งออก

โดยหน่วยงานของรฐับาล พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลไทย หรอืนิตบิุคคลต่างประเทศ  

ผูม้อํีานาจกระทําการแทนของผู้ถอืหุน้ซึ่งเป็นนิตบิุคคลไทยหรอืนิตบิุคคลต่างประเทศเขา้ ร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จะต้องแนบสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนหรอืหลกัฐานอื่นที่

แสดงการเป็นนิตบิุคคล ทีร่บัรองสําเนาถูกต้องโดยนายทะเบยีน (หนังสอืรบัรองมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน) 

และผูม้อํีานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลทีม่าประชุมดว้ยตนเองจะตอ้งแสดงหลกัฐานการมอํีานาจกระทํา

การแทนนิตบิุคคล และแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 ดว้ย  

 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

2.1.1   สาํเนาหนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 

2.1.2   สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงัทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มกบั รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี 

2.2.1   สาํเนาหนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 

2.2.2   สาํเนาบตัรประจาํตวั (ดงัทีกํ่าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องใหก้งสุลไทย หรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อํีานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 

2.2.4 กรณีการมอบฉนัทะของบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โดยให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ  

2.2.4.1 หนังสือมอบอํานาจจากผู้มอบฉันทะที่อยู่ ในต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน และ 

2.2.4.2 หนังสอืยนืยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 

Custodian 

 

                                                       



 

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย ให้ผู้ร ับมอบฉันทะส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 

2.3.1   หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) และ 

2.3.2 หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีอ่อกโดยนายทะเบยีนกระทรวงพาณิชย ์(หนังสอืรบัรองมอีายุไม่

เกนิ 6 เดอืน) และ 

2.3.3 สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศ ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร

ดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 หนังสอืมอบฉนัทะ (ตามแบบทีแ่นบ) 

2.4.2 ต้นฉบบัหรอืสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน  หรอืหลกัฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล 

พรอ้มหลกัฐานวา่ผูใ้ดมอํีานาจลงนามมอบฉนัทะ และ 

2.4.3 สําเนาบตัรประจําตวั (ดงัที่กําหนดในขอ้ 1.1) ของผู้มอํีานาจที่ได้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 

พรอ้มกบัรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถงึ  2.4.3 จะต้องใหก้งสุลไทยหรอืโนตารพีบับลคิ หรอืบุคคลอื่นทีม่อํีานาจ

ตามกฎหมายทอ้งถิน่รบัรองการลงลายมอืชื่อ 

2.4.5 กรณีการมอบฉันทะของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โดยให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ  

2.4.5.1 หนังสอืมอบอํานาจจากนิติบุคคลซึ่งจดทะเบยีนจดัตัง้ในต่างประเทศให ้Custodian 

เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน และ 

2.4.5.2 หนังสอืยนืยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ 

Custodian 

2.5 การมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะ 

2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบยีนเมื่อ

เริม่เปิดลงทะเบยีน เพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบ 

2.7 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลีย่นแปลงดงักล่าว 

2.8    กรณีมกีารแก้ไข ขดูลบ ขดีฆา่เครื่องหมายลงมต ิหรอืเครื่องหมายหน้าชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ หรอืขอ้ความ

ใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกํากับ  หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสําคัญ                

หากผูม้อบฉนัทะมไิดก้ระทาํการตามทีก่ล่าวมาน้ี บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้ารมอบฉนัทะ

เสยีไปทัง้หมดหรอืบางส่วน 

2.9     ในการแนบสําเนาบตัรประจําตวั บตัรจะต้องไม่หมดอายุ และเน่ืองจากขอ้ความในบตัรอาจมขีอ้มูล

ละเอยีดอ่อนตามพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบรษิทัไม่ประสงค์จะทราบหรอืจดัเกบ็ 

ดงันัน้ เจา้ของบตัรต้องปิดทบัหรอืขดีฆ่าขอ้มูลดงักล่าว เช่น ศาสนา และ/หรอื หมู่โลหติ ก่อนนําส่งให้

บรษิทั หากไม่ไดด้าํเนินการ เจา้ของบตัรยนิยอมใหบ้รษิทัเป็นผูปิ้ดทบัหรอืขดีฆา่เอง 

2.10 บรษิทัขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุมไดเ้ท่านัน้  

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะซึ่งจดัทําขึน้ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดกํ้าหนด

จาํนวน 3 แบบ ดงัน้ี 

• แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น 



• แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจน

ตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงัน้ี  

(1) ใชห้นังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีกํ่าหนดขา้งตน้  

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม

รายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ

ของบรษิทัโดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ เพื่อใหถู้กตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

ทัง้ น้ี บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(4) ส่งหนังสอืมอบฉนัทะคนืมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัเพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชุม  

 

 ทัง้น้ี ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสยีงลงคะแนนได ้

 อน่ึง ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบอื่น ซึง่อย่างน้อยตอ้งมรีายการครบถว้นตามทีก่ฎหมายกําหนดไว ้ 
 

3. เง่ือนไขการออกเสียงลงคะแนน 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนทุกคราว หรอืในแต่ละวาระการประชุม ผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวน

หุน้ทีต่นถอื (หน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง) โดยการออกเสยีงลงคะแนน มรีายละเอยีดดงัน้ี 

3.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง   ใหผู้ถ้อืหุน้กดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบยีบวาระ 

(เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีง)  

3.2 ผูม้าประชุมทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้  มวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี  

• แบบมอบฉันทะแบบ ก.  ผู้รบัมอบฉันทะต้องกดปุ่ มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละ

ระเบยีบวาระ (เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็ดว้ย กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ หรอืงดออกเสยีง)   

• แบบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.  กรณีทีผู่ม้อบฉันทะกําหนดการออกเสยีงลงคะแนนไวล่้วงหน้าในแต่ละ

ระเบยีบวาระนัน้ บรษิัทจะบนัทกึคะแนนเสยีงไวต้ัง้แต่ขณะลงทะเบยีนเขา้ประชุม ผูร้บัมอบฉันทะไม่ต้องออก

เสยีงลงคะแนน  กรณีทีผู่ม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอื

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

3.3 บตัรลงคะแนนเสยีง  

• กรณีผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง  ใหก้ดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนผ่าน

ระบบระหว่างการประชุมในแต่ละระเบยีบวาระ 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการลงคะแนนของ

ตนในหนังสอืมอบฉนัทะและบตัรลงคะแนนเสยีง และจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม หากผูถ้อืหุน้

หรอืผู้รบัมอบฉันทะมกีารแก้ไข ขูดลบ ขดีฆ่าเครื่องหมายลงมติในหนังสอืมอบฉันทะและบตัรลงคะแนนเสยีง 

ต้องลงชื่อกํากบั หรอืลงชื่อย่อไว้เป็นสําคญั หากผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะมไิด้กระทําการตามที่กล่าวมาน้ี 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนเสยีไปทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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