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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 

 เขยีนที ่    _________ 

                                         Written at 
 

วนัที ่ _ เดอืน ___________  พ.ศ. ______ 

Date Month  Year 

 

(1)    ขา้พเจา้ / We  __________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                
            สํานักงานตัง้อยูท่ี ่/ Office Address  __________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________ 
 
(2) ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั / as the Custodian for 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  
who is a shareholder of  Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company  Limited (“The Company”)  
 โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้ ___________   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _____________  เสยีง ดงันี ้
 Holding the total number of  shares and having the right to vote equal to  votes as follows. 

   หุน้สามญั ___________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _____________ เสยีง  
  Ordinary share  shares and having the right to vote equal to  votes 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ ___________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _____________ เสยีง  
  Preferred share  shares and having the right to vote equal to  votes 

  
(3) ขอมอบฉันทะให ้/ Hereby appoint  
 (ผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูร้ับมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูร้ับมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้

รว่มประชมุผูถ้อืหุน้  ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืกรรมการผูจั้ดการใหญข่องบรษัิทฯ ก็ได ้โดยกาเครือ่งหมาย ใน  หนา้ชือ่
กรรมการอสิระหรอืกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีป่รากฏขา้งทา้ยนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent 
him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Chief Executive Officer of the Company by indicating 
in the boxes in front of their names listed below.)    

   นายเมตตา บนัเทงิสขุ / Mr. Metta Banturngsuk  
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน / Independent Director,             
the Risk Management Committee Chairman, and the Human Resources and Remuneration Committee Member              
อาย ุ/ Age 61 ปี / Years  

  อยูบ่า้นเลขที ่98/131 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 
  Residing at 98/131 Ngamwongwan Road, Ladyao Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 
  
หรอื/or   นายอชัดา เกษรศกุร ์/ Mr. Atchada Kesornsook  

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการทรัพยากรบคุคลและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการกลัน่กรองการลงทนุ / Independent Director, the Human 
Resources and Remuneration Committee Chairman, and the Investment Committee Member   อาย ุ/ Age 63 ปี / Years  

  อยูบ่า้นเลขที ่83 ซอยอาคารสงเคราะห ์แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
  Residing at 83 Soi Akarnsongkrao, Thungmahamek Sub-District, Sathorn District, Bangkok 10120 
 
หรอื/or   เรอือากาศเอก ศริเิดช จลุเปมะ / Captain Siridech Julpema   
  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ / Independent Director and the Audit Committee Member  อาย ุ/ Age  62 ปี / Years   
  อยูบ่า้นเลขที ่40/9 หมูท่ี ่8 ตําบลบางเขน อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวดันนทบรุ ี11000 
  Residing at 40/9 Moo 8, Bang Khen Sub-District,   Muang District, Nonthaburi 11000 
 
หรอื/or   นายนพพล มลินิทางกรู / Mr. Noppol Milinthanggoon  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่/ Chief Executive Officer   อาย ุ/ Age  58 ปี / Years 
  อยูบ่า้นเลขที ่49/4 หมูท่ี ่10 ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวดันนทบรุ ี11000 
  Residing at 49/4 Moo 10, Taladkwan Sub-District, Muang District, Nonthaburi 11000 
 

         หรอื/or  ชือ่ / Name__________________________ อาย ุ/ Age           ปี / year อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at                              
   ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-District                                                                           
   อําเภอ/เขต/District                                    จังหวดั / Province            รหสัไปรษณีย/์Postal Code        

         หรอื/or  ชือ่ / Name__________________________ อาย ุ/ Age           ปี / year อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at                              
   ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-District                                                                           
   อําเภอ/เขต/District                                    จังหวดั / Province            รหสัไปรษณีย/์Postal Code   

         หรอื/or  ชือ่ / Name__________________________ อาย ุ/ Age           ปี / year อยูบ่า้นเลขที ่/ residing at                              
   ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-District                                                                           
   อําเภอ/เขต/District                                    จังหวดั / Province            รหสัไปรษณีย/์Postal Code      

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2555 ในวนัจันทรท์ี ่26 มนีาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่
1695  ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย   

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 



  45 

Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General 
Meeting Year 2555 (B.E.) to be held on Monday 26th March 2012 at 2.00 p.m. at Vibhavadi Ballroom, the Centara Grand at Central 
Plaza Ladprao Bangkok Hotel, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak District, Bangkok or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  

 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้  
    authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held  
   มอบฉันทะบางสว่น คอื / authorize in partial as follows. 

  หุน้สามญั _________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  _____________  เสยีง 
  Ordinary share  shares and having the right to vote equal to votes 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ _________________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  _____________  เสยีง 
  Preferred share  shares and having the right to vote equal to votes  
       รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                          เสยีง 

                  Total voting right                                         votes 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows. 
 (โปรดกาเครือ่งหมาย  ใน  / Please indicate  in the boxes.) 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2554 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2554 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting Year 2554 (B.E.) held on 28th March 2011 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 

วาระที ่2 รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกีย่วกบักจิการของบรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่า่นมาและกจิการทีจ่ะกระทําตอ่ไปในภายหนา้ 
Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s performance in previous year  

and other activities to be performed in the future 
  

วาระนีไ้มม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเนือ่งจากเป็นเรือ่งทีเ่สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบ 
This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement. 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกีําไรขาดทนุประจําปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 
Agenda No. 3 To consider and approve the statements of financial position and the statements of income for the fiscal period  

ended on 31st December 2011 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 

 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกําไรประจําปี 2554 และการจา่ยเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the annual profit year 2011 and dividend payment 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 

 

 



  46 

วาระที ่5 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
Agenda No. 5 To consider the appointment of the Company’s auditor and determination of the auditor’s remuneration 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider the election of Directors in place of those retired by rotation  
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
 appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  

  การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Election of all directors 
    เห็นดว้ย/Agree           เสยีง/votes     ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree           เสยีง/votes      งดออกเสยีง/Abstain           เสยีง/votes   

 การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้/ Election of each individual director as follows 

1. นายตระกลู วนิจินัยภาค / Mr. Trakul Winitnaiyapak กรรมการ / Director 
 เห็นดว้ย/Agree           เสยีง/votes     ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree           เสยีง/votes      งดออกเสยีง/Abstain           เสยีง/votes 

2. นายนพพล มลินิทางกรู / Mr. Noppol Milinthanggoon   กรรมการ / Director 
 เห็นดว้ย/Agree           เสยีง/votes     ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree           เสยีง/votes      งดออกเสยีง/Abstain           เสยีง/votes 

3. พล.ต.ท.ถาวร จันทรย์ิม้ /Pol. Lt. Gen. Thavorn Chanyim  กรรมการอสิระ / Independent Director 
 เห็นดว้ย/Agree           เสยีง/votes     ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree           เสยีง/votes      งดออกเสยีง/Abstain           เสยีง/votes 

4. นางสาวปิยะธดิา ประดษิฐบาทกุา /Miss Piyathida Praditbatuga กรรมการอสิระ / Independent Director 
 เห็นดว้ย/Agree           เสยีง/votes     ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree           เสยีง/votes      งดออกเสยีง/Abstain           เสยีง/votes 

 

วาระที ่7 พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
Agenda No. 7 To consider and determine the Director’s remuneration 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทฯ 
Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering of the Company’s debenture 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 

วาระที ่9 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 9 To consider other businesses (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  

 (a)  The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as   
  appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย/Agree                เสยีง/votes   ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree                 เสยีง/votes  งดออกเสยีง/Abstain                เสยีง/votes 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อื
เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้   
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not the 
shareholder’s voting. 
 

(6) คําแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้ับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

                                                                                                 ______ ________         

                                                                                                 ______ ________    

                                                                                                 ______ ________         

  

 (7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
In case we have not specified our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the 
Proxy shall have the right to consider and vote on our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ   
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is (are) not in accordance to our intentions specified on 
this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by ourselves in all respects. 
 
 

 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (__________________________________)  
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
 
หมายเหต ุ/ Remarks 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้  
Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the 
Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื / Documents required are 
(1)  หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน   

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
(2)  หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน   
 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้  
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค.  ตามแนบ  
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy 
form C.  

6. กรณีหากมขีอ้กําหนดหรอืขอ้บงัคบัใดกําหนดใหผู้ร้ับมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอืน่ใด เชน่ กรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในกจิการเรือ่งใดทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6)  
If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy 
has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by 
specifying in Clause (6). 
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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน)   
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company  Limited  

 
 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 ในวนัจันทรท์ี ่26 มนีาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวภิาวดบีอลรมู โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรัล 
พลาซา ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ เลขที ่1695 ถนนพหลโยธนิ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และ สถานทีอ่ ืน่ดว้ย / in the 
Shareholder’s Annual General Meeting Year 2555 (B.E.) on Monday 26th March 2012 at 2.00 p.m. at Vibhavadi Ballroom, the Centara Grand at 
Central Plaza Ladprao Bangkok Hotel, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak District, Bangkok or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 

     
 

 

วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects. 
 
   (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดว้ย/Agree               เสยีง/votes  ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree  เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes    
    

วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects. 
 
   (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดว้ย/Agree               เสยีง/votes  ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree  เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes    
 
วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects. 
 
   (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดว้ย/Agree               เสยีง/votes  ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree  เสยีง/votes   งดออกเสยีง/Abstain       เสยีง/votes    
 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 
 
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (__________________________________)  
 วนัที ่/ Date  ___________________________________  
    
 ลงชือ่/Signature ___________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
 วนัที ่/ Date  ___________________________________  
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
 วนัที ่/ Date  ___________________________________  
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูร้ับมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
 วนัที ่/ Date  ___________________________________  
 


