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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 เขียนท่ี   
  วันท่ี    เดือน   .พ.ศ    

(1) ข้าพเจา้    สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน    ตำบล/แขวง    
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

(3) 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   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
1/2565 ในวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึง่ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2564 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยลำดับท่ี 6.2
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 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 29,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 402,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 290,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธแิปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน 
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 ลงช่ือ    ผู้มอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

 ลงช่ือ    ผู้รับมอบฉันทะ 
 (  ) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) 
Energy Absolute Public Company Limited 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ช้ัน16  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02 248 2488-92 ,02 002 3667-9    แฟกซ์ 02 248 2493      ทะเบียนเลขท่ี 0107551000061 

 

หน้า 3/3 

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลังงานบรสิุทธิ์ จำกดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกร์ ท่ี 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น . โดยวิธีประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี   เร่ือง   
 (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังน้ี 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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