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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.)   
 
 เขยีนที ่    _________ 
                                         Written at 
 

วนัที ่ _ เดอืน ___________  พ.ศ. ______ 
Date Month  Year 

 
(1)   ขา้พเจา้ / I/We __________________________________________________ สญัชาต ิ/ Nationality ______________________________   
           อยูบ่า้นเลขที ่/ Address ______________ ซอย / Soi ___________________________ ถนน / Road _______________________________

ตําบล/แขวง / Sub-District _________________________________ อําเภอ/เขต / District _______________________________________ 
จังหวดั / Province ___________________________ รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ______________________   
               

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)   
am/are (a) shareholder(s) of  Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company Limited (“The Company”)  
 โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้ ___________   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _____________  เสยีง ดังนี ้
 Holding the total number of  shares and having the right to vote equal to  votes as follows. 
   หุน้สามัญ ___________ 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  
 (ผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้

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

 นายสมัคร เชาวภานันท ์/ Mr. Samack  Chouvaparnante 
  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee  

อาย ุ/ Age 69 ปี / Years  
  อยูบ่า้นเลขที ่11  ซอยพระรามที ่2 ซอย 50 แยก 3 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 
  Residing at 11 Soi Rama 2, Soi 50, Yaek 3, Samae Dam Sub District, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150 

หรอื/or   นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู /Mr. Chartchai Rojanaratanangkule 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม/ Independent Director, 
Chairman of the Audit Committee and Corporate Governance and Social Responsibility Committee Member  
อาย ุ/ Age 62 ปี / Years   

  อยูบ่า้นเลขที ่129/1 ชอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 
  Residing at 129/1 Soi 1, Thetsaban Nimit Tai Road, Ladyao Sub District, Chatuchak District, Bangkok 10900 

หรอื/or   นางศริพิร เหลอืงนวล /Mrs. Siriporn Luangnual 
  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  / Independent Director and Audit Committee Member 

   อาย ุ/ Age 59 ปี / Years   
  อยูบ่า้นเลขที ่7 ซอยสขุสวสัดิ ์13 แยก 4 เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
  Residing at 7 Soi Suksawat 13, Yaek 4, Ratburana District, Bangkok 10140 

หรอื/or   นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ / Mr. Kijja Sripatthangkura  
  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่/ Chief Executive Officer  
  อาย ุ/ Age 58 ปี / Years 
  อยูบ่า้นเลขที ่2 ซอยพึง่ม ี28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 
  Residing at 2 Soi Pungmee 28, Bangchank Sub-District, Prakhanong District, Bangkok 10260 
 

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

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

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

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
Enclosure No.7 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
Revenue 
Stamp 
20 Baht 
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คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 
ในวันพฤหัสบดทีี ่5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอก คอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์
เลขที ่999/99 ถนนพระรามที ่1 เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2018 Shareholder’s Annual General 
Meeting to be held on Thursday 5 April 2018 at 2.00 p.m. at World Ballroom, Level 23, the Centara Grand & Bangkok Convention 
Centre at Central World Hotel, No. 999/99 Rama 1 Road, Phathumwan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as 
the Meeting may be adjourned. 

 
กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ  
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. 

 
 
 
 

 
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (__________________________________)  

 
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  

 
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  

 
    
 ลงชือ่ / Signature ___________________________________ ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (__________________________________)  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remarks 

1.   ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
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. 

2. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเทา่กบัจํานวนหุน้ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (2) โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จํานวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (2) ได ้ 
 The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total number of shares specified in Clause (2) and cannot divide 

those specified shares in partial to the proxy. 


