
                                                                                                                                        
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

41 
 

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)                   
จะด าเนินการดว้ยระบบบาร์โคด้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ิมพบ์าร์โคด้ ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายไวใ้นแบบฟอร์มลงทะเบียน 
ดงันั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บ        
มอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะท่ีจดัส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าว                  
นดัประชุมมาดว้ย 
 
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
 1.1 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ) 

ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี คือ                  
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรประจ าตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือ
เดินทาง หรือบตัรประจ าตวัอยา่งอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซ่ึงออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ) 
ผูมี้อ านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดย                          
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการเป็นนิติบุคคลหรือส า เนาเอกสาร
ดังกล่าวท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และ                      
ผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีมาประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานการมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลและแสดงบตัรประจ าบตัรประจ าตวัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 

2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี

ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
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2.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูต่่างประเทศ ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี
ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น  ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตัว (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
2.3 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย ให้ผู ้รับมอบฉันทะ                         

ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ถูกตอ้งครบถว้น ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
(หนงัสือรับรอง มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น 

2.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูมี้อ านาจลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2.4 กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศอ่ืน ผูรั้บมอบฉันทะจะต้องส่ง
เอกสาร ดงัต่อไปน้ี ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกข้อความ

ถูกตอ้งครบถว้น ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.4.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลกัฐานว่า
ผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูมี้อ านาจลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้ น 
หรือโนตารีพบับลิค หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือ
ช่ือ 

2.4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
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2.5 การมอบฉันทะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
2.5.1 หนังสือมอบอ านาจจากผู ้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู ้ด าเนินการลงนามในหนังสือ                   

มอบฉนัทะแทน 
2.5.2 หนังสือยืนยนัว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ                   

คสัโตเดียน 
2.6 กรณีมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถื้อหุ้นชาวต่างประเทศ ผูรั้บมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียน       

เม่ือเร่ิมเปิดลงทะเบียน เพื่อใหผู้ต้รวจสอบเอกสารไดมี้เวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
2.7 กรณีผู ้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ -ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง                            

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อประกอบการลงทะเบียนดว้ย 
2.8 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุม

เท่านั้น 
2.9 เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ผูถื้อหุ้นสามารถส่งเอกสารมาเพื่อ

ท าการตรวจสอบได้ล่วงหน้า 3 วนั ก่อนวนัประชุม ท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับกิจการ
องค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่                          
คอมเพลก็ซ์ อาคาร บี ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กทม. 10900 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะโดยจดัท าขึ้นตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว้
จ านวน 3 แบบ ดงัน้ี 

- แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
- แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ ง

ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 

(1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะขา้งต้นแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน โดยผูถื้อหุ้นท่ีเป็น                     
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะใช้
หนงัสือมอบฉันทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได ้ส่วนผูถื้อหุ้น
นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ้น โดยให้ระบุ ช่ือพร้อม
รายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
(ตามรายช่ือท่ีปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการ
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
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(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย 
ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู ้รับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัทและก ากับกิจการองค์กร อย่างน้อย 3 วนั 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือ น าไปแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเร่ิมการประชุมใน
วนัประชุม 

  
ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถื้อหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้น ท่ีตนถืออยู ่                 
โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได ้ เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน                      
ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือ
มอบอ านาจแบบ ค. 

 
การลงคะแนนเสียง 
1. วาระทั่วไป 

1.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราวผู ้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ                      
โดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยลงบตัรคะแนน โดยให้นบัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น
ซ่ึงผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย                     
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

1.3 ในกรณีมอบฉันทะผูรั้บมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไว้ใน
หนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนน
ไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนไดแ้ต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ           
งดออกเสียง 

1.4 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น
มิไดน้อกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

1.5 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน                           
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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2. วาระเลือกตั้งกรรมการ 
ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง และมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
2.1 ผูถื้อหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้ งน้ีต้องไม่เกิน

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
2.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหน่ึงคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนน

เสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 

2.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงจะเลือกตั้ งในคร้ังนั้ น ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมา                            
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็น                    
ผูอ้อกเสียงช้ีขาด เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 
การนับคะแนนเสียงและการแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระ                    
การประชุม โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ                     
เม่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมาจากผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม                     
ผูถื้อหุ้น และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในวาระถดัไป   ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่
เท่ากนัได ้เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน  

เจา้หน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะน าคะแนน
เสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละ
วาระ ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  


