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หลักฐานประกอบการเขารวมประชมุผูถอืหุน วิธกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบียนเขารวมประชุม  

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถอืหุน 

  

 การลงทะเบียนเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จะ
ดําเนินการดวยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพ Barcode ของผูถือหุนแตละรายไวบนหนังสือมอบฉันทะ  ดังนั้นเพ่ือ
ความสะดวกในการลงทะเบียน  ผูเขารวมประชุมทุกทาน ทั้งผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ โปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะที่จัดสงใหพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม มาดวย 

หลักฐานประกอบการเขารวมประชุมผูถือหุน  

 ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้  แลวแตกรณีกอนเขารวมประชุม 

1. กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

1.1 ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ  

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง  ดังน้ี  คือ  บัตร
ประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวขาราชการ  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หนังสือเดินทาง  
หรือบัตรประจําตัวอยางอ่ืนที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล  

 1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางประเทศ 

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลตางประเทศมารวมประชุม
ดวยตนเอง จะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุนสวน
บริษัท หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงการเปนนิติบุคคลหรือสําเนาเอกสารดังกลาวที่รับรองสําเนาถูกตองโดย
นายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) และผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่มาประชุม
จะตองแสดงหลักฐานการมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจําตัวตามที่กําหนดไวใน
ขอ 1.1  ดวย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวน ติดอากรแสตมป 20 บาทพรอมขีดฆา และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะ  

2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

 2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาอยูตางประเทศ  ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความ
ถูกตองครบถวน ติดอากรแสตมป 20 บาทพรอมขีดฆา และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ  

2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่ กําหนดในขอ 1.1) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา           
ถูกตอง 

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองใหสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือ     
โนตารีพับบลิค หรือบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
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2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ใหผูรับมอบฉันทะสงเอกสาร ดังตอไปนี้      

2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความ               
ถูกตองครบถวน ติดอากรแสตมป 20 บาทพรอมขีดฆา และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ 

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ที่ออกโดยนายทะเบียนหุนสวนบริษัท  (หนังสือ 
รับรองมีอายุไมเกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.3.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2.3.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดใน 1.1) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

 2.4 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผูรับมอบฉันทะจะตองสงเอกสาร ดังตอไปนี้ 

2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความ             
ถูกตองครบถวน ติดอากรแสตมป 20 บาทพรอมขีดฆา และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ 

2.4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมหลักฐานวาผูใดมี
อํานาจลงนามมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะตองใหสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือ           
โนตารีพับบลิค หรือบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.4.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังที่กําหนดในขอ 1.1) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

 2.5 การมอบฉันทะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ตองแนบหลักฐานดังตอไปนี้ 

  2.5.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน 

  2.5.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) 

 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียน เม่ือ
เริ่มเปดลงทะเบียน เพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ 

 2.7       กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 

 2.8       บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ Barcode ของผูถือหุนแตละรายไว และจัดทําข้ึนตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไวจํานวน 3 แบบ ดังนี้ 

- แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

- แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

- แบบ ค.  เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให   
             คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้ 

(1) เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทาน้ัน  โดยผูถือหุนที่เปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะใชหนังสือมอบฉันทะ           
ไดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได   สวนผูถือหุนนอกจากนั้นจะใชหนังสือมอบฉันทะได
เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 
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(2) มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ โดยกา
เครื่องหมายหนาชื่อตามที่บริษัทฯ ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถกําหนดผูรับมอบฉันทะได 3 คน แต 
ผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเทานั้นที่จะเปนผูแทนของผูถือหุนในมาเขารวมประชุมผูถือหุน 

(3) ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆา เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งน้ี
บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม 

(4) สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสวนงานเลขานุการคณะกรรมการของบริษัทฯ กอนวันประชุม หรือนําไป
แสดงแกเจาหนาที่ ณ จุดตรวจเอกสารกอนเริ่มการประชุมในวันประชุม  

ทั้งน้ี ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบงแยกการลง
คะแนนเสียงได และผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวน
นอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัทฯ จะเริ่มเปดใหลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต 08.00 น. 
เปนตนไปในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2550 ณ หอประชุมมหิศร อาคารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานทีประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้ 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

1.  วาระทั่วไป 

1.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยถือวาหุน
หนึ่งมีหนึ่งเสียง  

1.2  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระ จะกระทําโดยเปดเผยดวยวิธีชูมือ โดยใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนซึ่ง          
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง 
ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน 

1.3  ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะเทานั้น หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไม 
ชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดแตไมสามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน คือ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง 

1.4   ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นม ิได 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

1.5 ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนสียงชี้ขาด 

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 

ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

2.1  ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตทั้งน้ีตองไมเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

2.2  ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหนึ่งคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแก
บุคคลแตละทานนั้นไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งน้ีโดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด เพ่ือใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
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