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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

 เขียนท่ี    
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ   
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
  (1)    อายุ   ปี 

อยู่บา้นเลขที     ถนน    ตาํบล/แขวง   . 
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์.  หรือ 

  (2)  พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต   อายุ  72 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400  หรือ 

  (3)  หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  อายุ  61 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ แคปปติอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนน  รัชดาภิเษก  ตำบล/แขวง  ดินแดง  อำเภอ/เขต  ดินแดง  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  10400   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน 
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ                                             หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                 เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด   เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2565 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

อากรแสตมป ์

20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 8.3
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 วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ 
- เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ - 

 วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกหุ้นกู้วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ใหม่) วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมัุติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

  การเลือกตั้งกรรมการท้ังชุด 
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

  การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ช่ือกรรมการ นายสมโภชน์ อาหุนัย  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

ช่ือกรรมการ พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

ช่ือกรรมการ หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 

ช่ือกรรมการ นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย  
 เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง             เสียง 
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 วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 

 (  ) 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบรสิุทธิ์ จำกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง  พิจารณาและเลือกต้ังกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ (ต่อ)  
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
ช่ือกรรมการ   

 เห็นด้วย               เสียง     ไม่เห็นด้วย               เสียง      งดออกเสียง                เสียง 
 


