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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

        เขียนท่ี     
        Written at 
 
        วนัท่ี         เดือน            พ.ศ. 
        Date        Month            Year 
 
(1) ขา้พเจา้       สัญชาติ     
 I/We       nationality 
 อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน    ตาํบล/แขวง    
 Address   Road    Tambon/Subdistrict 
 อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
 Amphoe/District   Province    Postal Code 
 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
 As the custodian for 
 
(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม    หุ้น 
 Being a shareholder of CK Power Public Company Limited and holding the total amount of   shares 
 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงัน้ี 
 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 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint either 
 

(1)        อาย ุ    ปี 

 อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง     
 residing at No.  Road   Tambon/Subdistrict    
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
 Amphoe/District  Province   Postal Code   or 
  

(2)                        อาย ุ    ปี 

 อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง    
 residing at No.  Road   Tambon/Subdistrict    
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

  Amphoe/District  Province   Postal Code                 or 
 

(3)        อาย ุ    ปี 

 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 ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร 
ถนนสุทธิสารวินิจฉยั แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2022 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on April 26, 2022 via 
electronic means (E-AGM), at 14.00 hours, at Supannika Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek 
Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok or at any adjournment thereof.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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 

        (                  ) 

 

ลงช่ือ/Signed       ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

        (                  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remark 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 


