
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 7 
(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

เขยีนที ่______________________________________ 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

วนัที ่_______ เดอืน ________________ พ.ศ. _______ 
 
 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ

อยูบ่า้นเลขที ่
  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ________________เสยีง ดงัน้ี 

�  หุน้สามญั    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________เสยีง 

�  หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________เสยีง 

 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
   1.          อายุ               ปี  

อยูบ่า้นเลขที ่          
   2.  นางจารวุรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ ประธานกรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั อายุ 62 ปี   

อยูบ่า้นเลขที ่10 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงทา่ทราย อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 
   3.  นายอญัญา ขนัธวทิย ์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 55 ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ี แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  
   4.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 54 ปี   

อยูบ่า้นเลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 

 
 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
ในวนัที ่19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม  ชัน้ล่าง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
      ลงชือ่ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 
           (.......................................................)  
      ลงชือ่ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
           (........................................................)  
 
หมายเหต ุ
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแยกจาํนวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
  

   โปรดใส ่
เครือ่งหมาย 
( E) หน้าชือ่ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ
เพียงช่ือเดียว 



(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
เขยีนที ่______________________________________ 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น 
วนัที ่_______ เดอืน ________________ พ.ศ. _______ 

 
 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาต ิ

อยูบ่า้นเลขที ่
  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ________________เสยีง ดงัน้ี 

�  หุน้สามญั    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________เสยีง 

�  หุน้บุรมิสทิธ ิ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________เสยีง 

 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
   1.          อายุ               ปี  

อยูบ่า้นเลขที ่          
   2.  นางจารวุรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ ประธานกรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั อายุ 62 ปี   

อยูบ่า้นเลขที ่10 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงทา่ทราย อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 
   3.  นายอญัญา ขนัธวทิย ์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 55 ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ี แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  
   4.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 54 ปี   

อยูบ่า้นเลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 

 
 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
ในวนัที ่19 เมษายน 2561เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม  ชัน้ล่าง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่ง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

 ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่ง รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 
เน่ืองจากระเบยีบวาระน้ีเป็นเรือ่งเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง 

   โปรดใส ่
เครือ่งหมาย 
( E) หน้าชือ่ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ
เพยีงชือ่เดยีว 
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ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่ง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่ง พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี และการจา่ยเงนิปนัผล 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่ง พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดเงนิคา่ตอบแทน 
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่ง พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 
 
ระเบยีบวาระที ่6.1   การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่18   

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่6.2   การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่29   
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่7 เรือ่ง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย               ไมเ่หน็ดว้ย                   งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่8   เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
นายพส ุ โลหารชุน 

                                                               เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
นางนวลน้อย  ตรรีตัน์ 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
นายบดนิทร ์ รศัมเีทศ            

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
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นายวฑิรูย ์ กุลเจรญิวริตัน์ 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
นายวศิกัดิ ์ วฒันศพัท ์

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
  

ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
      ลงชือ่ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 
           (.......................................................)  
      ลงชือ่ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
           (........................................................)  
 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณทีีม่รีะเบยีบวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่ทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ในวนัที ่19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู  ชัน้ล่าง โรงแรม เซน็ทารา   
แกรนด ์แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 

----------------------------------------------------- 
 
ระเบยีบวาระที ่........ เรือ่ง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่........ เรือ่ง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่........ เรือ่ง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่........ เรือ่ง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่........ เรือ่ง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่........ เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชือ่กรรมการ ................................................................................................ 
  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ ................................................................................................ 
  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ ................................................................................................ 
  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ ................................................................................................ 
  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ชือ่กรรมการ ................................................................................................ 
  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

  



(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
เขยีนที ่______________________________________ 

วนัที ่_______ เดอืน ________________ พ.ศ. _______ 
 
 

(1) ขา้พเจา้.................................................................................................................................................................................................

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่................ ถนน ...............................................ตาํบล/แขวง .....................................อาํเภอ/เขต.......................................... 

จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณยี ์...................... ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั .............................. 

.........................................................................................................ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  โดยถอืหุน้

สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม ....................................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................... เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

   1.          อายุ               ปี  
อยูบ่า้นเลขที ่          

   2.  นางจารวุรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ ประธานกรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั อายุ 62 ปี   
          อยูบ่า้นเลขที ่10 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงทา่ทราย อาํเภอเมอืง นนทบุร ี 

   3.  นายอญัญา ขนัธวทิย ์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 55 ปี 
อยูบ่า้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ี แขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั  กรงุเทพฯ  

   4.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 54 ปี   
อยูบ่า้นเลขที ่1111/24 บา้นกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 

 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
ในวนัที ่19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรูม  ชัน้ล่าง โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางสว่น คอื  

  หุน้สามญั .............................. หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้............................... เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่ง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี   

                                                  เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย …................ เสยีง    งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 ระเบยีบวาระที ่2 เรือ่ง รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560 
ระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง 

 
  

   โปรดใส ่
เครือ่งหมาย 
( E) หน้าชือ่ 
ผูร้บัมอบฉนัทะ
เพยีงชือ่เดยีว 
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 ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่ง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี   

  เหน็ดว้ย ................... เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่ง พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปี และการจา่ยเงนิปนัผล 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี   

  เหน็ดว้ย ................... เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่ง พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดเงนิคา่ตอบแทน 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี   

  เหน็ดว้ย ................... เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

ระเบยีบวาระที ่6 เรือ่ง พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 

ระเบยีบวาระที ่6.1   การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่18   
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่6.2   การแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ที ่29   
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่7 เรือ่ง พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เหน็ดว้ย               ไมเ่หน็ดว้ย                   งดออกเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที ่8   เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
  เหน็ดว้ย              ไมเ่หน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
นายพส ุ โลหารชุน 

                                                               เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
นางนวลน้อย  ตรรีตัน์ 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
นายบดนิทร ์ รศัมเีทศ            

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
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นายวฑิรูย ์ กุลเจรญิวริตัน์ 

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
นายวศิกัดิ ์ วฒันศพัท ์

  เหน็ดว้ย             ไมเ่หน็ดว้ย        งดออกเสยีง 
 
        ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้ม)ี 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี   

 เหน็ดว้ย ................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้
ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
      ลงชือ่ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 
           (.......................................................)  
      ลงชือ่ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
           (........................................................)  
 
 
หมายเหต ุ

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดแูลหุน้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแยกจาํนวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ระเบยีบวาระการเลอืกกรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีีม่รีะเบยีบวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่ระเบยีบวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
  



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชัน้ล่าง 

โรงแรม เซน็ทารา แกรนด ์แอท เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  หรอืทีจ่ะพงึ

เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

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