
         ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 8 
 
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง 
    
การลงทะเบียนเขาประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ
ดวยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผูถือหุนแตละรายไวบน 
“แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมการประชุม” (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข 9 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหพรอมหนังสือ
เชิญประชุม) ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูเขารวมประชุมทุกทานทั้งผูถือหุนที่มาประชุมดวย
ตนเองและผูรับมอบฉันทะ โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมประชุมมาแสดงที่จุดลงทะเบียนดวย   
 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน ต้ังแตเวลา 8.30 น. เปนตนไปในวันที่ 21 เมษายน 
2551 ณ หนาหองสายสัมพันธ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขท่ี 222 หมูที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขต
หลักส่ี กรุงเทพมหานคร   ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมที่ไดจัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 
 
 1.    กรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 
  1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเปนผูเขารวมประชุมผูถือหุน เมื่อผูที่ประสงคจะเขารวม
ประชุมมาแสดงตน   และแจงชื่อ  ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ในระหวางเวลาที่เปดลงทะเบียน
ผูเขารวมประชุมจนถึงเวลาประชุมผูถือหุน 
  1.2 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ  ที่เขารวมประชุม
ดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะ จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน  
บัตรประจําตัวขาราชการ  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่แสดง
รูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 
  1.3 ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคล
ตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการ
เปนนิติบุคคล  หรือสําเนาเอกสารดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายไุมเกิน 3 
เดือน) และผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล และแสดงบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวในขอ 1.2 ดวย  
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร

ดังตอไปนี้ 
2.1.1    หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

   2.1.2    สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมอบฉันทะพรอมกับ      
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ   ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร
ดังตอไปนี้ 
2.2.1    หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว  (ดังที่กําหนดในขอ 1.2)  ของผูมอบฉันทะพรอมกับ

รับรองสําเนาถูกตอง 
2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหกงสุลไทย หรือ โนตารีพับบลิค หรือ

บุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 
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  2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ใหผูรับมอบ

ฉันทะสงเอกสารดังตอไปนี้ 
   2.3.1   หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 
   2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย

(หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) 
2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจลงนามใน

 หนังสือมอบฉันทะพรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 
  2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผูรับมอบฉันทะ

จะตองสงเอกสารดังตอไปนี้ 
   2.4.1     หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) 

2.4.2 ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  หรือหลักฐานการเปนนิติ
บุคคล พรอมหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.2) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ พรอมกับรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง  2.4.3 จะตองใหกงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิค หรือ
บุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใหเปนไปตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไวในแบบฟอรมนั้น ๆ  

 2.6  กรณีมีการมอบฉันทะชวง หนังสือมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองมีขอความระบุ                   
ใหอํานาจที่จะมอบฉันทะชวงไดดวย 

2.7   กรณีการมอบฉันทะ  โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะ
 มาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปดลงทะเบียน เพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอ
 ในการตรวจสอบ 
2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและการลงทะเบียน จะเริ่มตั้งแตเวลา 

8.30 น. ถึง 10.00 น. หากลวงเลยเวลาดังกลาวแลวจะหยุดรับการลงทะเบียนเขารวม
ประชุม  ทั้งนี้จะอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะขยายระยะเวลา
ดังกลาวได 

 
 3. วิธีการมอบฉันทะ 
  บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ และจัดทําขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดจํานวน 3 แบบ ดังนี้ 

• แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
• แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว 
• แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประทเศ

และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  
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  ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะ
ไดโดยดําเนินการ ดังนี้  
 

(1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเทาน้ัน โดยผู
ถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได  สวนผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะ
ไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อพรอม
รายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยกาเครื่องหมายหนาชื่อตามที่บริษัทฯ ระบุไวใน
หนังสือมอบฉันทะ  

(3) ปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆา เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝายเลขานุการบริษัทกอนวันประชุมหรือนําไปแสดง
แกเจาหนาที่ ณ จุดแสดงเอกสารกอนเริ่มการประชุมในวันประชมุ 

 
  ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
  อนึ่ง ผูถือหุนอาจใชหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือจัดทําขึ้นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจาก
แบบมอบฉันทะที่บริษัทฯ กําหนดได 
 

4.   เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน 
  ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแตละวาระการประชุม ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนที่ตนถือ (โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหน่ึง)  




