
   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 6        
  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
 

 

 เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          
 

                                วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                  
 
 

(1)   ข้าพเจ้า  
                                                                                                                                                                   สญัชาติ      
            อยู่บ้านเลขท่ี                 
                              
 
 
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  

   
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                         เสียง  ดงันี ้
            : 
� หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
                                                     

 หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 
                                                

 
 

(3)      ขอมอบฉนัทะให้  

    1.            อาย ุ              ปี  
                   อยู่บ้านเลขท่ี            

     2.  นายไพบลูย์  ศิริภาณเุสถียร   กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัท        อาย ุ 49   ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 258 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนใน  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ     

            3.  พลตํารวจเอกปานศิริ  ประภาวตั   กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัทฯ        อาย ุ  59  ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 101 อาคารพิบลูวฒันา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  

        4.  นายปสนัน์  เทพรักษ์      กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัท        อาย ุ  51  ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 31/92 หมู่บ้านลดาวลัย์ ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
                                           เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ  
       
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 25 
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  ชัน้ลา่ง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
     
     ลงช่ือ ………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
              ( ……………………………………… ) 
     ลงช่ือ ………………………………….…….. ผู้ รับมอบฉนัทะ  
              ( ……………………………………… ) 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้    
 

 

   โปรดใส ่
เคร่ีองหมาย 

( E) หน้าช่ือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 



   

 
 
         

                                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

  
 

 เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          
 

                                วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                  
 
 

(1)   ข้าพเจ้า  
                                                                                                                                                                   สญัชาติ      
            อยู่บ้านเลขท่ี                 
                              
 
 
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  

   
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                         เสียง  ดงันี ้
            : 
� หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
                                                     

 หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 
                                                

 
 

(3)      ขอมอบฉนัทะให้  
    1.            อาย ุ              ปี  
                   อยู่บ้านเลขท่ี            

     2.  นายไพบลูย์  ศิริภาณเุสถียร   กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัท        อาย ุ 49   ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 258 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนใน  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ     

            3.  พลตํารวจเอกปานศิริ  ประภาวตั   กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัทฯ        อาย ุ  59  ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 101 อาคารพิบลูวฒันา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  

        4.  นายปสนัน์  เทพรักษ์      กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัท        อาย ุ  51  ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 31/92 หมู่บ้านลดาวลัย์ ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
                                           เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 25 
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  ชัน้ลา่ง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

           วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 
          วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

              (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะรับทราบแทนข้าพเจ้า 

 
 

   โปรดใส ่
เคร่ีองหมาย 

( E) หน้าช่ือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 
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 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินแลงบกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

             (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี และการจ่ายเงินปันผล 

            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 

  วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดเงินคา่ตอบแทน 

            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

            (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

           เห็นด้วย              ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 

                การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
              นายพรชยั  รุจิประภา 

           เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 
             นายกลุิศ  สมบติัศิริ   

          เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
             นายธนพิชญ์  มลูพฤกษ์   

          เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
             นายพงศธร  คณุานสุรณ์ 

          เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
             นายสรจกัร  เกษมสวุรรณ    

          เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

              (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

              (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลง

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ   
 
 
        ลงช่ือ …………………………………... ผู้มอบฉนัทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงช่ือ …………………………………... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               ( …………………………………) 

หมายเหต ุ

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
     ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่ 
     แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแบบ 



   

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  ชัน้ลา่ง โรงแรม เซน็ทารา แก
รนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

----------------------------------- 
   วาระท่ี ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

                           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

                           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

                           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

                           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

                           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี ….… เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  ช่ือกรรมการ ....................................................................... 

                                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ....................................................................... 

                                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ....................................................................... 

                                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ....................................................................... 

                                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ....................................................................... 

                               เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 
 
 
          



   

 . 
           (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 
                  เขียนท่ี         

        วนัท่ี       เดือน     พ.ศ.     
 
 (1)    ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................................ 
สํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี ............. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั 
......................... รหสัไปรษณีย์ ................. ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั .......................................... 
 .................................................................................................................................. ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน)  
โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้รวม .................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ....................................... เสียง 
 
 (2)    ขอมอบฉนัทะให้  

         1.  ……………………………………………………………………………………………..…… อาย ุ…….. ปี  
               อยู่บ้านเลขท่ี ……………………………………………………….……………………………. 

    2.  นายไพบลูย์  ศิริภาณเุสถียร   กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัท        อาย ุ 49   ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 258 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงสามเสนใน  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ     

            3.  พลตํารวจเอกปานศิริ  ประภาวตั   กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัทฯ        อาย ุ  59  ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 101 อาคารพิบลูวฒันา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  

        4.  นายปสนัน์  เทพรักษ์      กรรมการท่ีเป็นอิสระของบริษัท        อาย ุ  51  ปี   
                   อยู่บ้านเลขท่ี 31/92 หมู่บ้านลดาวลัย์ ถนนพทุธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
                                           เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ                    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 25 
เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลา่ง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

  (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

     มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

       มอบฉนัทะบางสว่น คือ  

          หุ้นสามญั .............................. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................... เสียง 

     (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

      วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้  

            เห็นด้วย ................... เสียง   ไม่เห็นด้วย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

                     วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะรับทราบแทนข้าพเจ้า  

                     วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

           เห็นด้วย ................... เสียง   ไม่เห็นด้วย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 
 
 
 

   โปรดใส ่
เคร่ีองหมาย 

( E) หน้าช่ือ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 
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     วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี และการจ่ายเงินปันผล 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เห็นด้วย ................... เสียง   ไม่เห็นด้วย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

     วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดเงินคา่ตอบแทน 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เห็นด้วย ................... เสียง   ไม่เห็นด้วย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

    วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

        การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

       เห็นด้วย ................... เสียง     ไม่เห็นด้วย …................ เสียง    งดออกเสียง …………… เสียง 

        การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  นายพรชยั รุจิประภา 

      เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
  นายกลุิศ  สมบติัศิริ 

      เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
  นายธนพิชญ์ มลูพฤกษ์ 

      เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
  นายพงศธร  คณุานสุรณ์ 

      เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
  นายสรจกัร  เกษมสวุรรณ    

      เห็นด้วย             ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 

      วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เห็นด้วย ................... เสียง   ไม่เห็นด้วย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

                      วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

    เห็นด้วย ................... เสียง   ไม่เห็นด้วย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
 
        ลงช่ือ …………………………………... ผู้มอบฉนัทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงช่ือ …………………………………... ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               ( …………………………………) 
 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน  
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2.  หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
    (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
    (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.   ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยก 
     จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่ 
     แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 



   

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ลา่ง โรงแรม เซ็นทารา 

แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย  

----------------------------------- 
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