
(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขยีนที ่............................................................................. 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................... 

วนัที ่.............. เดอืน ................................. พ.ศ. ............... 

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

อยู่บา้นเลขที.่.................................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ............................................................................... 

อําเภอ/แขวง ............................................... จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 

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

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม ...................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสยีง ดงันี้ 

  หุน้สามญั   ...................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ...................................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  ...................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ...................................... เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

   1.  ................................................................................................................................................ อายุ......................ปี 

อยู่บา้นเลขที.่....................................... ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .............................................     

อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์...................................หรอื 

   2.  นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั  อายุ 65 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่12 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงท่าทราย อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี หรอื 

 3.   นายอญัญา ขนัธวทิย ์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 59 ปี   

อยู่บา้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ีแขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  หรอื 

   4.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 58 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่1111/24 บ้านกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจทัรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....) ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวภิาวดบีอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 

     (.......................................................) 

ลงชื่อ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

     (........................................................) 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

โปรดใส่ 

เครื่องหมาย 

( ) หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ

เพยีงชื่อเดยีว 

สิ�งที�สง่มาดว้ยหมายเลข 7



หน้า 1 ของจํานวน 4 หน้า 

(ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขยีนที ่ ............................................................................. 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ........................................... 

วนัที ่.............. เดอืน ................................. พ.ศ. ............... 

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

อยู่บา้นเลขที.่.................................... ถนน ....................................... ตําบล/แขวง ............................................................................... 

อําเภอ/แขวง ............................................... จงัหวดั ............................................... รหสัไปรษณีย ์...................................................

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

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม  ....................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... เสยีง ดงันี้ 

  หุน้สามญั  ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   ....................................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   ....................................... เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

   1.  ....................................................................................................................... อายุ ...... ปี 

อยู่บา้นเลขที ่........................................ ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .............................................     

อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรอื 

   2.  นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั  อายุ 65 ปี 

เลขที ่12 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงท่าทราย อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ีหรอื 

 3.   นายอญัญา ขนัธวทิย ์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 59 ปี  

อยู่บา้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ีแขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  หรอื 

   4.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 58 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่1111/24 บ้านกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจทัรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น ประจําปี 2564 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....) ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวภิาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดงันี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่อง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 

เนื่องจากระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง 

โปรดใส่ 

เครื่องหมาย 

( ) หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ

เพยีงชื่อเดยีว 

สิ�งที�สง่มาดว้ยหมายเลข 7



หน้า 2 ของจํานวน 4 หน้า 

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่อง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีและจ่ายเงนิปันผล 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร         

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่อง พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดเงนิค่าตอบแทน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่6 เรื่อง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย                   งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่7 เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย         งดออกเสยีง 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

     นางวรรณิภา ภกัดบุีตร 

      เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

ดร. พสุ โลหารชุน 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

ศ.ดร. พสิุทธิ ์เพยีรมนกุล 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่8 การพจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 



หน้า 3 ของจํานวน 4 หน้า 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

ลงชื่อ .................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

  (.....................................................) 

ลงชื่อ .................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  (.....................................................) 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

2. ระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีทีม่รีะเบยีบวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบ

หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ



หน้า 4 ของจํานวน 4 หน้า 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 2564 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....)  ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

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

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง .......................................................................................................................................................... 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่........ เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ ................................................................................................ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย            งดออกเสยีง 



 (ปิดอากร แสตมป์ 20 บาท) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขยีนที ่............................................................................. 

วนัที ่.............. เดอืน ................................. พ.ศ. ............. 

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

สาํนักงานตัง้อยู่เลขที ่................ ถนน ...............................................ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต......................................... 

จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั 

............................................................................................................... ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม  ....................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................... เสยีง ดงันี้ 

  หุน้สามญั      ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ....................................... เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  ....................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      ....................................... เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

   1.  ....................................................................................................................... อายุ ...... ปี 

อยู่บา้นเลขที ่........................................ ถนน ........................................ ตําบล/แขวง .............................................     

อําเภอ/เขต ........................................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรอื 

   2.  นางจารุวรรณ เรอืงสวสัดพิงศ ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 65 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่12  ประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/8 แขวงท่าทราย อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี หรอื 

   3.  นายอญัญา ขนัธวทิย ์  กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 59 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่64/130 ซอยฉิมพล ี14 ถนนฉิมพล ีแขวงฉิมพล ีเขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ  หรอื 

   4.  นายไพศาล มหาพณัณาภรณ์ กรรมการทีเ่ป็นอสิระของบรษิทั   อายุ 58 ปี 

อยู่บา้นเลขที ่1111/24 บ้านกลางเมอืง (รชัดา-ลาดพรา้ว) ถนนลาดพรา้ว แขวงจทัรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 / วสิามญั (ครัง้ที่ ....) ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู  โรงแรม เซน็ทารา แกรนด์ แอท 

เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

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

  หุน้บุรมิสทิธ ิ.......................... หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้............................... เสยีง 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ............................... เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

(1) � วาระที ่1 เรื่อง พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

    เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง    งดออกเสยีง …………… เสยีง 

หน้า 1 ของจํานวน 4 หน้า 

   โปรดใส่ 

เครื่องหมาย 

( ) หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ

เพยีงชื่อเดยีว 
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 (2) � วาระที ่2 เรื่อง รบัทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563 

ระเบยีบวาระนี้เป็นเรือ่งเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง 

 (3) � วาระที ่3 เรื่อง พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจําปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

  เหน็ดว้ย ................... เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 (4) � วาระที ่4 เรื่อง พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีและจ่ายเงนิปันผล 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

  เหน็ดว้ย ................... เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

 (5) � วาระที ่5 เรื่อง พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดเงนิค่าตอบแทน 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้   

  เหน็ดว้ย ................... เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง     งดออกเสยีง …………… เสยีง 

(6) � วาระที ่6 เรื่อง พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย               ไม่เหน็ดว้ย                   งดออกเสยีง 

 (7) � วาระที ่7 เรื่อง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

  เหน็ดว้ย              ไม่เหน็ดว้ย         งดออกเสยีง 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

     นางวรรณิภา ภกัดบุีตร 

                                                               เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายภูมใิจ อตัตะนันทน์ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

ดร. พสุ โลหารชุน 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

นายกุลศิ สมบตัศิริ ิ

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

ศ.ดร. พสิุทธิ ์เพยีรมนกุล 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย        งดออกเสยีง 

 

 (8) � วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย             ไม่เหน็ดว้ย                 งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง

และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชัดเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 

 กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให้

ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

 

 

 

      ลงชื่อ ....................................................ผูม้อบฉนัทะ 

           (.......................................................)  

      ลงชื่อ ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (........................................................)  

 

 

หมายเหตุ 

1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 

(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 / วิสามัญ (ครัง้ที่ ... ) ในว ันที ่ 19 เมษายน  2564           

เวลา 14.00 น. ณ ห้องว ิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน   

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

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

   � วาระที ่………  เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � วาระที ่………  เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � วาระที ่………  เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � วาระที ่………  เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

   � วาระที ่………  เรื่อง .......................................................................................................................................  

           (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

          (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

               เหน็ดว้ย ................... เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

� วาระที ่….…      เรื่อง ....เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่).................................................................................................................................  

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

         เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

         เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

       เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

         เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 

    ชื่อกรรมการ ....................................................................... 

        เหน็ดว้ย ................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสยีง 
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