
   

ส่ิงท่ีสงมาดวยหมายเลข 6          
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
 

 

 เขียนที ่     
เลขทะเบียนผูถอืหุน                                           

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                  
 
 

(1)   ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ   __________________________________ 
                                                                                                                                                                      

                        อยูบานเลขที_่__________________________ซอย_______________ถนน_____________________   ตําบล/แขวง____________________
   อําเภอ/เขต____________________________.จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย_____________________________________ 

 
 
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ                 เสียง  ดังนี้ 
            : 

 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
                                                     

 หุนบุริมสิทธ ิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
                                                

 
 

(3)      ขอมอบฉนัทะให  
    1.            อายุ               ป  
                   อยูบานเลขที ่           

            2.  นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท         อาย ุ 54   ป   
                   อยูบานเลขที ่1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
        3.  นายสมโภชน กาญจนาภรณ  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ  62  ป   
                   อยูบานเลขที ่855 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
     4.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 46   ป   
                   อยูบานเลขที ่258 ถ.เทยีมรวมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
     
     ลงชื่อ ………………………………………… ผูมอบฉันทะ 
              ( ……………………………………… ) 
     ลงชื่อ ………………………………….…….. ผูรับมอบฉันทะ  
              ( ……………………………………… ) 
หมายเหต ุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได    
 

 
 

   โปรดใส 
เครี่องหมาย 

( E) หนาช่ือ 
ผูรับมอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 



   

 
         

                                       (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.)   

 

 เขียนที ่     
เลขทะเบียนผูถอืหุน                                          

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
   
                                

(1)   ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ   __________________________________ 
                                                                                                                                                                      

                        อยูบานเลขที_่__________________________ซอย_______________ถนน_____________________   ตําบล/แขวง____________________
   อําเภอ/เขต_____________________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย____________________________________ 

                              
(2) เปนผูถอืหุนของ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)     

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง  ดังนี้ : 
 หุนสามัญ          หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  

                                                     
 หุนบุริมสิทธ ิ         หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง                                                 

 
(3)      ขอมอบฉนัทะให  
    1.            อายุ               ป  
                   อยูบานเลขที ่           

            2.  นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท         อาย ุ 54   ป   
                   อยูบานเลขที ่1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
        3.  นายสมโภชน กาญจนาภรณ  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ  62  ป   
                   อยูบานเลขที ่855 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
     4.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 46   ป   
                   อยูบานเลขที ่258 ถ.เทยีมรวมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมโซฟเทลเซ็นทาราแกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2551 

       (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย              ไมเห็นดวย                   งดออกเสยีง 
               วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
                 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบตามความประสงคของขาพเจา 

    วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2551 
                 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
    เห็นดวย              ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
 

   โปรดใส 
เครี่องหมาย 

( E) หนาช่ือ 
ผูรับมอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 
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 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        เห็นดวย              ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง 
  วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชีและกําหนดเงินคาตอบแทน 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
        เห็นดวย              ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
            (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
           เห็นดวย              ไมเห็นดวย                 งดออกเสยีง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
             นายพรชัย  รุจปิระภา   
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
             นายวิสุทธิ ์ ศรีสุพรรณ 
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
              นายอัศวนิ  คงสิริ 
           เห็นดวย             ไมเห็นดวย                 งดออกเสยีง 
             นายธนพิชญ  มูลพฤกษ  
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
             พลตํารวจโทพิจาร  จิตติรัตน    
          เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย               ไมเห็นดวย                   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแกไขขอบงัคับบริษัทขอ 43 เร่ือง ตราบริษัท 
              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย               ไมเห็นดวย                   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี  
              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
        เห็นดวย             ไมเห็นดวย                 งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอืวาการลงคะแนนเสยีงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวขางตน รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะให

ถือเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ   
 
 
        ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงชื่อ …………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
     ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ 
     แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแบบ 



   

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมโซฟเทล
เซ็น ทาราแกรนด กรุงเทพ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ดวย 

----------------------------------- 
   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
                           เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 
 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสอืมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 
         

        ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงชื่อ …………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 
 

 
 
 
  . 



   

           (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

                  เขียนที ่        
        วันที่       เดือน     พ.ศ.     

 
 (1)    ขาพเจา ........................................................................................................................................................................................ 
สํานักงานตั้งอยูเลขที ่............. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด 
......................... รหัสไปรษณีย ................. ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ .......................................... 
 .................................................................................................................................. ซึ่งเปนผูถอืหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้นรวม .................................... หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................... เสยีง 
 
 (2)    ขอมอบฉันทะให  

         1.  ……………………………………………………………………………………………..…… อายุ …….. ป  
               อยูบานเลขที่ ……………………………………………………….……………………………. 

            2.  นายชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท         อาย ุ 54   ป   
                   อยูบานเลขที ่1018 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ   
        3.  นายสมโภชน กาญจนาภรณ  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ  62  ป   
                   อยูบานเลขที ่855 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
     4.  นายไพบูลย ศิริภาณุเสถียร  กรรมการที่เปนอสิระของบริษัท        อาย ุ 46   ป   
                   อยูบานเลขที ่258 ถ.เทยีมรวมมิตร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ    

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามญัผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2552 
ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมโซฟเทลเซน็ทาราแกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นดวย  

  (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
     มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 
       มอบฉันทะบางสวน คือ  
          หุนสามัญ .............................. หุน และมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนนได ............................... เสยีง 

     (4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  

      วาระที ่1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2551 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้   
   เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

                     วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานประจาํป 2551 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจายเงนิปนผลระหวางกาล 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและรับทราบแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบแทนขาพเจา  

                     วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนประจําป สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
   เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

   โปรดใส 
เครี่องหมาย 

( E) หนาช่ือ 
ผูรับมอบฉันทะ
เพียงช่ือเดียว 
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     วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

     วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดเงินคาตอบแทน 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

    วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
        การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
       เห็นดวย ................... เสียง     ไมเห็นดวย …................ เสียง    งดออกเสียง …………… เสียง 

        การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  นายพรชัย  รุจปิระภา 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายอัศวิน  คงสิริ 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  นายธนพิชญ มูลพฤกษ 
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 
  พลตํารวจโทพิจาร  จิตติรัตน    
      เห็นดวย             ไมเห็นดวย                  งดออกเสียง 

      วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

      วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแกไขขอบังคับขอ 43 เร่ือง ตราบริษัท 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 

                      วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง   ไมเห็นดวย …................ เสียง   งดออกเสียง …………… เสียง 



   

- 3 - 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถอืวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถกูตองและไมถอืเปนการลงคะแนนเสียงของผูถอืหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน  รวมถงึกรณีที่มีการแกไขเปลีย่นแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณทีี่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถอืเสมอืนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
 
        ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงชื่อ …………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 
 

หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค.นี ้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน  
    (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
    (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
    (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.   ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
     จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.  วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ 
     แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ 



   

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ หองวิภาวดี บอลรูม บ ี     โรงแรม

โซฟเทล เซ็นทาราแกรนด กรุงเทพ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย  

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

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 

  วาระที่ ……… เร่ือง .......................................................................................................................................  
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
    เห็นดวย ................... เสียง  ไมเห็นดวย …................ เสยีง   งดออกเสยีง …………… เสียง 
  
 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสอืมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 
         

        ลงชื่อ …………………………………... ผูมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 

        ลงชื่อ …………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 
               ( …………………………………) 
 


