่ มาด้วย 6
สิง่ ทีส
่ ง

หล ักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ วิธก
ี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
การลงทะเบียนเข ้าประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2556 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรโี ฮลดิง้ จากัด (มหาชน) จะ
ดาเนิน การด ้วยระบบ Barcode ซึง่ บริษั ทฯ ได ้พิม พ์ Barcode ทีบ
่ รรจุร ายละเอีย ดเฉพาะของผู ้ถือ หุ ้นแต่ล ะรายไว ้บน
“แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุ ม ” (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 8 ทีบ
่ ริษัทฯ ได ้จัดส่งให ้พร ้อมกับหนั งสือบอกกล่าวนั ด
ประชุม) ดังนัน
้ เพือ
่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู ้เข ้าร่วมประชุมทุกท่านทัง้ ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมด ้วยตนเองและผู ้รับมอบ
ฉันทะ โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมาแสดงทีจ
่ ด
ุ ลงทะเบียนด้วย
ก. หล ักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผู ้เข ้าร่วมประชุมจะต ้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล ้วแต่กรณีกอ
่ นเข ้าร่วมประชุม
1.

กรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1

ผู ้ถือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง จะต ้องแสดงบัตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ บัตรประจาตัว
ประชาชน บั ต รประจ าตั ว ข ้าราชการ บัต รประจ าตั ว พนั ก งานรั ฐ วิส าหกิจ หนั ง สือ เดิน ทาง หรือ บั ต ร
ประจาตัวอย่างอืน
่ ทีแ
่ สดงรูปถ่ายซึง่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

1.2

ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติไทยหรือสัญชาติตา่ งประเทศ
ผู ้มีอานาจกระทาการแทนของผู ้ถือหุ ้นซึง่ เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลไทยหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลต่างประเทศมาร่วมประชุมด ้วย
ตนเอง จะต ้องแสดงหนั งสือรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีอ
่ อกโดยนายทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัท
หรือหลักฐานอืน
่ ทีแ
่ สดงการเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลหรือสาเนาเอกสารดังกล่าวทีร่ ับรองสาเนาถูกต ้องโดยนายทะเบียน
(หนั งสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู ้มีอานาจกระทาการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีม
่ าประชุมจะต ้องแสดง
หลักฐานการมีอานาจกระทาการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลและแสดงบัตรประจาตัวตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อ 1.1 ด ้วย

2.

กรณีมอบฉันทะ
2.1

กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา อยูใ่ นประเทศไทย ให ้ผู ้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.1.1 หนั งสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส
่ ง่ มาพร ้อมหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุม ) ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ผู ้มอบฉั นทะและผู ้รั บ
ถูกต ้องครบถ ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร ้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือ
มอบฉันทะ
2.1.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง
2.1.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง

2.2

กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อยูต
่ า่ งประเทศ ให ้ผู ้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
2.2.1 หนั งสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส
่ ง่ มาพร ้อมหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุม ) ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ผู ้มอบฉั นทะและผู ้รั บ
ถูกต ้องครบถ ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร ้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือ
มอบฉันทะ
2.2.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง
2.2.3 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง

2.3

กรณีผู ้มอบฉั นทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให ้ผู ้รับมอบฉั นทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้
2.3.1 หนั งสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส
่ ง่ มาพร ้อมหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุม ) ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ผู ้มอบฉั นทะและผู ้รั บ
ถูกต ้องครบถ ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร ้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือ
มอบฉันทะ
2.3.2 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง
2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต ้องให ้สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั น
้ หรือโนตารีพับบลิค
่
หรือบุคคลอืน
่ ทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมายท ้องถิน
่ รับรองการลงลายมือชือ
2.3.4 สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง
54

กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย ให ้ผู ้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.4

2.5

2.4.1

หนั งสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส
่ ง่ มาพร ้อมหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุม) ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ผู ้มอบฉั นทะและผู ้รับ
ถูกต ้องครบถ ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร ้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือ
มอบฉันทะ

2.4.2

หนั งสือรั บรองการจดทะเบียนเป็ นนิต บ
ิ ุค คลทีอ
่ อกโดยนายทะเบีย นหุ ้นส่ว นบริษั ท (หนั ง สือ
รับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้มีอานาจลงนามของนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้

2.4.3

ส าเนาบัต รประจ าตัว (ดัง ทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มีอ านาจลงนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะ
พร ้อมรับรองสาเนาถูกต ้อง

2.4.4

สาเนาบัตรประจาตัว (ดังกาหนดใน 1.1) ของผู ้รับมอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง

กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศอืน
่ ผู ้รับมอบฉันทะจะต ้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.6

2.5.1

หนั งสือมอบฉั นทะ (ตามแบบทีส
่ ง่ มาพร ้อมหนั งสือบอกกล่าวนั ดประชุม) ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ผู ้มอบฉั นทะและผู ้รับ
ถูกต ้องครบถ ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาทพร ้อมขีดฆ่า และลงลายมือชือ
มอบฉันทะ

2.5.2

สาเนาหนั งสือรั บรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็ นนิตบ
ิ ุคคล พร ้อมหลักฐานว่าผู ้ใดมี
อานาจลงนามมอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง

2.5.3

สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้มีอานาจทีไ่ ด ้ลงนามในหนั งสือมอบฉั นทะ
ซึง่ รับรองสาเนาถูกต ้อง

2.5.4

เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต ้องให ้สถานทูต หรือ สถานกงสุล ไทยในประเทศนั ้น หรือ
่
โนตารีพับบลิค หรือบุคคลอืน
่ ทีม
่ อ
ี านาจตามกฎหมายท ้องถิน
่ รับรองการลงลายมือชือ

2.5.5

สาเนาบัตรประจาตัว (ดังทีก
่ าหนดในข ้อ 1.1) ของผู ้รับมอบฉันทะพร ้อมการรับรองสาเนาถูกต ้อง

การมอบฉั นทะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น ต ้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
2.6.1

หนังสือมอบอานาจจากผู ้ถือหุ ้นให ้คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู ้ดาเนินการลงนามในหนั งสือ
มอบฉันทะแทน

2.6.2

หนั ง สือ ยืนยั น ว่า ผู ้ลงนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะแทนได ้รั บ อนุ ญาตประกอบธุร กิจ คัส โตเดีย น
(Custodian)

2.7

กรณีการมอบฉั นทะ โดยเฉพาะจากผู ้ถือหุ ้นชาวต่างประเทศ ผู ้รั บมอบฉั นทะควรจะมาลงทะเบียน เมือ
่
เริม
่ เปิ ดลงทะเบียน เพือ
่ ให ้ผู ้ตรวจสอบเอกสารได ้มีเวลาทีเ่ พียงพอในการตรวจสอบ

2.8

่ -ชือ
่ -ชือ
่ สกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย
กรณีผู ้เข ้าร่วมประชุมมีการแก ้ไขคานาหน ้าชือ
่ นแปลง
ดังกล่าวในการลงทะเบียนด ้วย

2.9

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให ้เฉพาะผู ้มีเอกสารถูกต ้องและครบถ ้วนเข ้าร่วมประชุมเท่านัน
้

ข. วิธก
ี ารมอบฉันทะ
บริษั ทฯ ได ้จั ด ส่ง หนั ง สือ มอบฉั น ทะ และจั ด ท าขึน
้ ตามแบบที่ก รมพั ฒ นาธุ ร กิจ การค ้า กระทรวงพาณิช ย์ ได ้
กาหนดไว ้จานวน 3 แบบ ดังนี้
-

แบบ ก. เป็ นแบบหนั งสือมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นมอบให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะพิจารณาออกเสียงได ้ตามทีผ
่ ู ้รั บ
มอบฉันทะเห็นสมควรในทีป
่ ระชุม

-

แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นกาหนดมาแล ้วว่าจะออกเสียงในแต่ละเรือ
่ งอย่างไรบ ้าง

-

แบบ ค. เป็ นแบบหนั งสือมอบฉั นทะทีใ่ ช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือ หุ ้นเป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น

ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่สามารถเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ได ้ด ้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได ้โดยดาเนินการดังนี้
(1)

เลือกใช ้หนั งสือมอบฉั นทะข ้างต ้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่านน
ั้ โดยผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บฝากและดูแ ลหุ ้นจะใช ้
หนั งสือ มอบฉั นทะได ท
้ ั ้ง แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่ ง แบบใดก็ ไ ด ้ ส่ ว นผู ถ
้ ื อ หุ น
้
นอกจากนัน
้ จะใช ้หนังสือมอบฉันทะได ้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน
้

(2)

ื่ พร ้อมรายละเอียดของ
มอบฉั นทะให ้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้น โดยให ้ระบุชอ
บุคคลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให ้กรรมการอิสระหรือกรรมการผู ้จั ดการใหญ่
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่ ตามที่บ ริษั ทฯ ระบุไ ว ้ในหนั ง สือ มอบฉั น ทะ ทั ง้ นี้ ผู ้ถือ หุ ้น
ของบริษั ทฯ โดยกาเครื่อ งหมายหน า้ ชือ
สามารถกาหนดผู ้รับมอบฉั นทะได ้ 3 คน แต่ ผู ้รั บมอบฉั นทะคนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเท่านน
ั้ ทีจ
่ ะ
เป็ นผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นในการมาเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น
(3)

ปิ ดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร ้อมทัง้ ขีด ฆ่า เพื่อ ให ้ถูกต ้องและมีผ ลผูกพั น ตามกฎหมาย ทัง้ นี้
บริษั ทฯ ได ้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให ้แก่ผู ้รั บ มอบฉั น ทะทีม
่ าลงทะเบีย นเข ้าร่ ว ม
ประชุม

(4)

ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายัง สานั กงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันประชุม หรือนาไปแสดงแก่เจ ้าหน ้าที่
ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริม
่ การประชุมในวันประชุม

ทัง้ นี้ ผู ้ถือ หุ ้นไม่สามารถแบ่ง แยกจ านวนหุ ้นโดยมอบฉั น ทะให ้ผู ้รั บ มอบฉั น ทะหลายคนเพื่อ แบ่ง แยกการ
ลงคะแนนเสีย งได ้ และผู ้ถือ หุ ้นจะต ้องมอบฉั น ทะเท่า กับจ านวนหุ ้นทีต
่ นถือ อยู่ โดยไม่ส ามารถจะมอบฉั น ทะเพีย ง
บางส่วนน ้อยกว่าจานวนทีต
่ นถืออยูไ่ ด ้
อนึง่ ผู ้ถือหุ ้นอาจใช ้หนั งสือมอบฉั นทะแบบอืน
่ หรือจัดทาขึน
้ ตามทีเ่ ห็นสมควรนอกเหนือจากแบบมอบฉั นทะ
ทีบ
่ ริษัทฯ กาหนดได ้
ค. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริม
่ เปิ ดให ้ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นก่อนเริม
่ การประชุม 2 ชัว่ โมง หรือ ตัง้ แต่ 12.00 น. เป็ นต ้นไป
้ 22 โรงแรมเซ็ นทาราแกรนด์แ ละ
ในวั นพฤหั สบดีท ี่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห ้องบางกอกคอนเวนชันเซ็ นเตอร์ บี 2 ชัน
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั ลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่
แสดงสถานทีป
่ ระชุมทีไ่ ด ้จัดส่งมาพร ้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
ง. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
1.

2.

วาระทว่ ั ไป
1.1

ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู ้ถือหุ ้นรายหนึ่งมีค ะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีต
่ นถือ โดยถือว่าหุ ้น
หนึง่ มีหนึง่ เสียง

1.2

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระทีจ
่ ะกระทาโดยเปิ ดเผยด ้วยวิธช
ี ม
ู อ
ื โดยให ้นั บหนึง่ เสียงต่อหนึ่งหุ ้น
ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย
หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน

1.3

ในกรณีมอบฉั นทะผู ้รั บมอบฉั นทะจะต ้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ
่ ู ้มอบฉั นทะระบุไว ้ในหนั งสือมอบ
ฉั น ทะเท่า นั ้น หากผู ้มอบฉั น ทะไม่ไ ด ้ระบุค วามประสงค์ใ นการออกเสีย งลงคะแนนไว ้ในหนั ง สือ มอบ
ั เจน ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ธิพจ
ฉันทะ หรือระบุไว ้ไม่ชด
ิ ารณาและลงคะแนนแทนได ้แต่ไม่สามารถแยกการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง

1.4

ในกรณี ทผ
ี่ ู ้ถือ หุ ้นมีส ่วนได ้เสียเป็ นพิเ ศษในเรื่องอันใด ผู ้ถือ หุ ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั น
้ มิไ ด ้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ

1.5

ในกรณีปกติให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ ้ามีคะแนน
้ าด
เสียงเท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข

วาระเลือกตงกรรมการ
ั้

ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ ้นทีต
่ นถืออยู่ โดยถือว่าหุ ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง และมีวธิ ก
ี ารออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

3.

2.1

ผู ้ถือ หุ ้นจะใช ้สิท ธิเ ลือ กเพีย งบุค คลเดีย วหรือ หลายคนเป็ นกรรมการก็ ไ ด ้ แต่ทัง้ นี้ต ้องไม่เ กิน จ านวน
กรรมการทีจ
่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้

2.2

ิ ธิลงคะแนนเสียงให ้แก่
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นใช ้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึง่ คนเป็ นกรรมการ ผู ้ถือหุ ้นมีสท
บุคคลแต่ละท่านนัน
้ ได ้เท่ากับจานวนคะแนนเสียงทีต
่ นมีอยู่ ทัง้ นี้โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมาก
น ้อยเพียงใดไม่ได ้

2.3

บุคคลซึง่ ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู ้ได ้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ทีจ
่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ ในกรณีบค
ุ คลซึง่ ได ้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
้ าด เพื่อ ให ้ได ้จ านวน
จานวนกรรมการทีพ
่ ึงเลือ กตัง้ ในครั ง้ นั น
้ ให ้ประธานทีป
่ ระชุม เป็ นผู ้ออกเสีย งชีข
กรรมการทีจ
่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้

วาระพิจารณาอนุม ัติการร ับโอนกิจการ และการแก้ไขข้อบ ังค ับและหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัทฯ

่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสีย ง
ให ้ถือ คะแนนเสีย งไม่น อ้ ยกว่าสามในสีข
ลงคะแนน
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