แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศ และแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form C.
(Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand)
Attached to the Notification of the Department of Business Development
Re : Determination of Proxy Forms (No.5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่………………………………………………..….
Written at

วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .............
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า.........................................................................................................................................................................................................
I/We

สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ .....................ถนน ..........................................................ตาบล/แขวง .......................................................................
Office located at No.

Road

Tambon/Subdistrict

Amphoe/District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ......................................จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณี ย ์ ...................................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ..................................................................................................
As the custodian for

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม ................................................................. หุ ้น
being a shareholder of CK Power Public Company Limited and holding a total of
shares
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................................... เสี ยง ดังนี้
and having the right to vote equal to

votes, as follows :

หุ้นสามัญ..................................................... หุ้น
Ordinary share

หุ้นบุริมสิ ทธิ................................................ หุ้น
Preferred share

(2)

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................................... เสี ยง

shares, and having the right to vote equal to

votes

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................................................... เสี ยง

shares, and having the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint either

(1) …………………………………………………………………………………………….อายุ .................................................ปี
Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่ ......................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง .......................................................................
Residing at No.

Road

Tambon/Subdistrict

Amphoe/District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..............................................................หรื อ
or

(2) …………………………………………………………………………………………….อายุ ..................................................ปี
Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง ......................................................................
Residing at No.

Road

Tambon/Subdistrict

อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ............................................................. หรื อ
Amphoe/District

Province

Postal Code

or

(3) …………………………………………………………………………………………….อายุ ................................................. ปี
Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่ ......................... ถนน .......................................................... ตาบล/แขวง .......................................................................
Residing at No.

Road

Tambon/Subdistrict

Amphoe/District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต .......................... จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..............................................................หรื อ
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or

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุ พรรณิ การ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุ ทธิ สารวิ นิจฉัย แขวงรัชดาภิ เ ษก
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2020on
August 3, 2020, at 15.00 hours, at Supannika Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Subdistrict,
Dindaeng District, Bangkok or at any adjournment thereof.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
To consider and approve the Minutes of the 2019 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

วาระที่ 3
Item 3

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the financial statement for 2019 ended December 31, 2019
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

วาระที่ 4
Item 4

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ นปั นผลประจ าปี 2562 การจั ดสรรเงิน ไว้ เ ป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และรั บทราบการ
จ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
To consider and approve the dividend payment for the 2019 operation result and the appropriation of profit as
legal reserve and acknowledgement of interim dividend payment.
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

วาระที่ 5
Item 5

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider the election of directors to replace those due to retire by rotation
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / the appointment of all directors
□ เห็นด้วย/Favor

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล/The appointment of certain directors
1. ดร. จอน วงศ์สวรรค์
Dr. Jon Wongswan
□ เห็นด้วย/Favor
□ ไม่เห็นด้วย/Against
2.

นายประเสริ ฐ มริ ตตนะพร
Mr. Prasert Marittanaporn
□ เห็นด้วย/Favor
□ ไม่เห็นด้วย/Against
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□ งดออกเสี ยง/Abstain

□ งดออกเสี ยง/Abstain

□ งดออกเสี ยง/Abstain

3.

4.

วาระที่ 6
Item 6

ดร.สุภามาส ตรี วิศวเวทย์
Dr. Supamas Trivisvavet
□ เห็นด้วย/Favor
□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์
Mr.Vorapote Uchoepaiboonvong
□ เห็นด้วย/Favor
□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
To consider the determination of remuneration for directors
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

วาระที่ 7
Item 7

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2563
To consider the appointment of auditor and the determination of remuneration for the auditor 2020
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

วาระที่ 8
Item 8

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นจานวนเงินคงค้ างไม่ เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม
ไม่ เกิน 10,000 ล้านบาท
To consider and approve the extention of credit limit issuance and offering of debentures to not exceeding Baht
20,000 Million from the previous credit limit of not exceeding Baht 10,000 Million
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

วาระที่ 9
Item 9

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other business, (if any)
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
□ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
□ เห็นด้วย/Favor

□ ไม่เห็นด้วย/Against

□ งดออกเสี ยง/Abstain

(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholders.

(6)

ในกรณี ที่ข ้าพเจ้าไม่ ได้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ไม่ ชัด เจน หรื อในกรณี ที่ ป ระชุ ม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไข เปลี่ ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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In case I/we have not specified my/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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิ จการใดที่ผูร้ ั บมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุ ไว้ในหนังสื อ
มอบฉันทะฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein,
shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(………………………………………………..…)
ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(…………………………………………….……)
ลงชื่อ/Signed…………………………………………………..ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(………………………………………..…………)
หมายเหตุ/Remark
1. หนัง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ค. นี้ ใช้ เ ฉพาะกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้ ค ัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and
appoint a custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
(1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
(2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the
business of custodian.

3. ผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณี ที่มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ั บมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy
Form C. shall be used.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of CK Power Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิ งหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุ พรรณิ การ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุ ทธิ สารวินิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2020 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on August 3, 2020 at 15.00 hours at Supannika Room, 4th Floor,
Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok

วาระที่ .............................. เรื่ อง ............................................................................... ...........................
Agenda Item ……… ... Re : ……………………………………………………………………………...

□ (ก)
(a)

□ (ข)
(b)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy vote as per my/our intention as follows:
□ เห็นด้วย.......................... เสี ยง □ ไม่เห็นด้วย........................... เสี ยง □ งดออกเสี ยง....................... เสี ยง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ .............................. เรื่ อง ............................................................................... ...........................
Agenda Item ………….Re : ……………………………………………………………………………...

□ (ก)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(b)

To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

□ (ข)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย.......................... เสี ยง □ ไม่เห็นด้วย........................... เสี ยง □ งดออกเสี ยง....................... เสี ยง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ .............................. เรื่ อง ............................................................................... ...........................
Agenda Item ………….Re : ……………………………………………………………………………...

□ (ก)

ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a)

To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(b)

To have the proxy vote as per my/our intention as follows:

□ (ข)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

□ เห็นด้วย.......................... เสี ยง □ ไม่เห็นด้วย........................... เสี ยง □ งดออกเสี ยง....................... เสี ยง
Approve

votes

Disapprove
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votes

Abstain

