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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 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) 

             

       เขียนท่ี………………………………………………..…. 
       Written at 
       วนัท่ี ............  เดือน ............................. พ.ศ. ............. 
       Date      Month                              Year 
 

(1)   ขา้พเจา้......................................................................................................................................................................................................... 
        I/We 
 สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี .....................ถนน ..........................................................ตาํบล/แขวง ....................................................................... 
 Office located at No.             Road          Tambon/Subdistrict 
 อาํเภอ/เขต ......................................จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย ์................................................................... 
 Amphoe/District             Province           Postal Code 

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั .................................................................................................. 
 As the custodian for 
 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม ................................................................. หุ้น 

 being a shareholder of CK Power Public Company Limited and holding a total of                     shares 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................................... เสียง ดงัน้ี 
 and having the right to vote equal to             votes, as follows : 

 หุ้นสามญั..................................................... หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................................... เสียง 
 Ordinary share            shares, and having the right to vote equal to                            votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ................................................ หุ้น           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................................... เสียง 
 Preferred share            shares,   and having the right to vote equal to                                          votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 hereby appoint either 
 (1) …………………………………………………………………………………………….อาย ุ.................................................ปี 
                            Age               years 
     อยูบ่า้นเลขท่ี ......................... ถนน .......................................................... ตาํบล/แขวง ....................................................................... 
     Residing at No.            Road          Tambon/Subdistrict 
     อาํเภอ/เขต ..........................  จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................................หรือ 
     Amphoe/District             Province          Postal Code                                 or 
 
 (2) …………………………………………………………………………………………….อาย ุ..................................................ปี 
                           Age                           years 
     อยูบ่า้นเลขท่ี .........................ถนน .......................................................... ตาํบล/แขวง ...................................................................... 
     Residing at No.           Road          Tambon/Subdistrict 
     อาํเภอ/เขต ..........................  จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์............................................................. หรือ 
     Amphoe/District            Province           Postal Code                                  or 
 

 (3) …………………………………………………………………………………………….อาย ุ................................................. ปี 
                            Age                             years 
     อยูบ่า้นเลขท่ี ......................... ถนน .......................................................... ตาํบล/แขวง ....................................................................... 
     Residing at No.            Road          Tambon/Subdistrict 
     อาํเภอ/เขต ..........................  จงัหวดั ....................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................................หรือ 
     Amphoe/District             Province          Postal Code                                     or 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on April 22, 2021,  at 
10. 00 hours, at Supannika Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Subdistrict, Dindaeng District, 
Bangkok or at any adjournment thereof.  

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
 Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2020 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 

   □  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □   เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Item 3  To consider and approve the financial statement for 2020 ended December 31, 2020 

  □ (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □ (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563  การจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Item 4  To consider and approve the dividend payment for the 2020 operation results and the appropriation of profit as 

legal reserve.    

  □ (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
 Item 5  To consider the appointment of directors to replace those due to retire by rotation 

  □ (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □ (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / the appointment of all directors 

    □   เห็นดว้ย/Favor  □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

   □   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/The appointment of certain directors 

    1.      ดร. ทนง พิทยะ 
           Dr. Thanong Bidaya  
      □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

   2.      ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล 
           Dr. Vicharn Aramvareekul  
     □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 
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 3.       นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์ 
            Mr. Chaiwat Utaiwan  
         □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

    4.       นายเดวิด แวน ดาว 
            Mr. David Van Dau  
        □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที่ 6  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
 Item 6  To consider the determination of remuneration for directors 

  □ (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2564 
 Item 7  To consider the appointment of auditor and the determination of remuneration for the auditor 2021 

  □ (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ กรณีการซ้ือหุ้นบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 
จํากัด (XPCL) จาก บริษัท พีที จํากัดผู้เดียว (PTS) 

 Item 8  To consider and approve the Execution of a Connected Transaction and Acquisition of Assets concerning 
Acquisition of Shares in Xayaburi Power Company Limited (XPCL) from PT (Sole) Company Limited (PTS) 

   □ (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □   (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Item 9  To consider other business, (if any) 
   □ (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □   (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น     
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุไวใ้นหนังสือ      
มอบฉนัทะฉบบัน้ีให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 

 

 
ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

            (………………………………………………..…) 

ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
           (…………………………………………….……) 

ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
           (………………………………………..…………) 
หมายเหตุ/Remark 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 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.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)    หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)    หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (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.   ผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะ 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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of CK Power Public Company Limited 
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วาระท่ี .............................. เร่ือง .......................................................................................................... 
Agenda Item ……… ... Re : ……………………………………………………………………………... 

  □ (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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  □ (ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows: 
    □  เห็นดว้ย.......................... เสียง  □ ไม่เห็นดว้ย........................... เสียง  □ งดออกเสียง....................... เสียง 
         Approve         votes     Disapprove              votes     Abstain  votes 
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