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สิ่งที่สงมาดวย 6
Enclosure No.6

 เขียนที่      

เลขทะเบียนผูถือหุน                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   

                                 Date   Month   Year 

 

 

(1)    ขาพเจา  
            I/We                                                                                                                                   สัญชาติ      
            อยูบานเลขที่               Nationality  
            Address                  
 
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)   

am/are (a) shareholder(s) of  Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company  Limited (The Company)  
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                       เสยีง  ดังน้ี 
holding the total number of        shares and having the right to vote equal to                          votes as follows. 

  หุนสามัญ   หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสยีง  
      Ordinary share                       shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุนบุริมสิทธิ                                    หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสยีง 
      Preferred share                      shares and having the right to vote equal to                          votes 

 
ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint  

 (ผูถือหุนสามารถแตงตั้งบุคคลเปนผูรับมอบฉันทะได 3 คน โดยผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเทาน้ันที่จะเปนผูแทนของผูถือหุนในการมาเขา
รวมประชุมผูถือหุน  ท้ังน้ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทฯ ก็ได โดยกาเครื่องหมายหนาช่ือกรรมการ
อิสระหรือกรรมการผูจัดการใหญท่ีปรากฏขางทายน้ี / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to 
attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Managing Director of the Company by indicating  in the boxes 
in front of their names listed below.)    

          นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช / Mr. Suchart  Thada-Thamrongvech  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  55 ป / Years     
  อยูบานเลขที่ 1108/1 ซอยจรัญสนิทวงศ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
  Residing at 1108/1 Soi Jaransanitwong 3, Jaransanitwong Road, Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok 10600  
หรือ/or   นายวีระวัฒน ชลายน / Mr. Viravat Chlayon  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  68 ป / Years  
  อยูบานเลขที่ 54/51 หมูท่ี 1 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
  Residing at 54/51 Moo 1, Klong Kum, Bung Kum, Bangkok 10230   
หรือ/or   นายพานิช พงศพิโรดม / Mr. Panich  Pongpirodom  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  58 ป / Years   
  อยูบานเลขที่ 29/8 หมูท่ี 2 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
  Residing at 29/8 Moo 2, Ladprao, Bangkok 10230 
หรือ/or   นายอารีพงศ ภูชอุม / Mr. Areepong  Bhoocha-oom  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  50 ป / Years   
  อยูบานเลขที่ 126 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  Residing at 126 Soi Sukhumvit 49, North Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
หรือ/or   นายณรงค สีตสุวรรณ /  Mr. Narong  Sitasuwan  กรรมการผูจัดการใหญ / Managing Director  อายุ / Age  59 ป / Years 
  อยูบานเลขที่ 377 ซอยจรัญสนิทวงศ 12 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
  Residing at 377 Soi Jaransanitwong 12, Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, 10600 

         หรือ/or  ช่ือ / Name__________________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                           
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code        

         หรือ/or  ช่ือ / Name__________________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                           
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code        

         หรือ/or  ช่ือ / Name__________________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                           
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code        

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2549 ในวันศุกรท่ี 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and 
voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting Year 2549 (B.E.) to be held on Friday April 20, 2007 at 10.00 a.m. at 
Mahisorn Conference Hall, Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. Building, No.9 Ratchadapisek Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
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ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ /Any act(s) performed by the Proxy in this 

Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

 
ลงนาม / Signed           ผูมอบฉันทะ / Grantor 

                               (           ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 

1.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได / 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. 

2. ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ได / The 
shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those 
specified shares in partial to the proxy. 


