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                                                                                                                             สิ�งที�ส่งมาด้วย 8         
                                                                                                                                     Attachment 8 

          (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                                                                 Affix 20 Baht duty stamp 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                         เขียนที�      
Shareholder’s Registration No. Written at  

                                วนัที�           เดือน                 พ.ศ.     
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า  
            I/We                                                                                                                                                       สญัชาติ      
            อยูบ้่านเลขที�               nationality  
            Address                 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of CK Power Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจํานวนทั Iงสิ Iนรวม         หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                         เสยีง  ดงันี I 
holding the total amount of        shares with the voting rights or                                           votes as follows: 

�  หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสยีง  
      ordinary share          shares  with the voting rights or                                        votes 
�  หุ้นบริุมสทิธิ         หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสยีง 
      preferred share                            shares  with the voting rights or                                         votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint  

 

�1.  ชื�อ ________นายเตชะพิทย์  แสงสงิแก้ว__________ อาย ุ 69    ปี อยูบ้่านเลขที�            842    
Name  age      years, residing at 
ถนน  วงศ์สว่าง  ตําบล/แขวง  วงศ์สว่าง  อําเภอ/เขต  บางซื�อ  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์  10800         
Province Postal Code    
 

�2.  ชื�อ _________   ____________ อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขที�       
Name  age      years, residing at 
ถนน    ตําบล/แขวง            อําเภอ/เขต       
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั               รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code    
 

�3.  ชื�อ ________________________________________ อายุ       ปี อยูบ้่านเลขที�                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์           
Province Postal Code    

 

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น      
ประจําปี 2557 ในวันที� 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั Iน 4 เลขที�  587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง           
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 on April 22, 
2014, at 10.00 a.m., at Supunnika Conference Room on the 4th Floor, No. 587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Khwaeng 
Dindaeng,   Khet Dindaeng, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
   

ผู้ที�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันี�มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Iงนี I ดงันี I 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 วาระทีG 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
 Item 1 To consider and approve the Minute of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

 วาระทีG 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิน̂สุด วันทีG 31 ธนัวาคม 2556 
 Item 3  To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year 
   ended December 31,2013 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

 วาระทีG 4 พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 และการงดจดัสรรเงนิกาํไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 Item 4  To consider and approve the withholding of the appropriation of profit and the withholding of the dividend payment  
   for the year 2013 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

 วาระทีG 5 พจิารณาเลือกตัง̂กรรมการแทนกรรมการทีGต้องพ้นตาํแหน่งตามวาระ 
 Item 5  To consider and elect directors to replace those due to retire by rotation 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  การแต่งตั Iงกรรมการทั Iงชุด / the appointment of all directors 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

    □  การแต่งตั Iงกรรมการเป็นรายบุคคล/The appointment of certain directors 

         1.  นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
                   Mr. Techapit  Sangsingkeo 
                    □  เห็นด้วย/Favor  □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 
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         2.  นายประเวศ  อิงคดาภา 
                   Mr. Prawet  Ingadapa 

                  □  เห็นด้วย/Favor  □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

          3.  นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
                   Mr. Prasert  Marittanaporn 
             □  เห็นด้วย/Favor  □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

        4.  ดร. สภุามาส  ตรีวิศวเวทย์ 
                  Dr. Supamas  Trivisvavet 
             □  เห็นด้วย/Favor  □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

 วาระทีG 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
 Item 6  To consider and determine the Director’s Remuneration 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

 วาระทีG 7 พจิารณาแต่งตัง̂ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี  2557 
 Item 7  To consider and appoint auditor and determine remuneration for the year 2014 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

วาระทีG 8 พจิารณาอนุมัตินําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 
Item 8 To consider and approve on the elimination of accumulated deficit by using premium on ordinary share 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

 วาระทีG 9 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีข̂องบริษัทในวงเงิน 1,000 ล้านบาท 
 Item 9  To consider and approve on the Issuance and Offering of Debt Instruments in the Total Value of Not Exceeding  
   Baht 1,000 Million 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 
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 วาระทีG 10 พจิารณาเรืGองอืGน ๆ (ถ้ามี) 
 Item 10  To consider other matters, (if any) 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี I ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั Iนไม่ถกูต้องและ 
 ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข เปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันี I
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

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. 
 

ลงชื�อ/Signed       ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                 (                      ) 

ลงชื�อ/Signed       ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                 (                      ) 

ลงชื�อ/Signed       ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                 (                      ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
    The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
    many proxies for splitting votes. 

2. วาระการเลอืกตั Iงกรรมการสามารถเลอืกตั Iงกรรมการทั Iงชดุหรือเลือกตั Iงกรรมการเป็นรายบคุคล 
    In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  (แบบ ข.)      
    ตามแนบ 
    If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be  
    used. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of CK Power Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 ในวันที�  22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพ รรณิ การ์ ชั Iน 4 เลขที�  587 อาคารวิริยะถาวร            
ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2014 shall be held on April 22, 2014 at 10.00 hours at Supunnika Room       
on the 4th Floor No.587 Viriyathavorn Building, Sutthisarnvinijchai Road, Dindaeng Sudistrict, Dindaeng District, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may adjourned. 

       
 

วาระที�........... เรื�อง............................................................................................................................................................................................. 
Item ………. Re : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที�........... เรื�อง............................................................................................................................................................................................. 
Item ………. Re : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  □ (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี I 
   (a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

วาระที�........... เรื�อง เลอืกตั Iงกรรมการ (ต่อ) …………………………………………………………………………………………………………...…… 
Item ………. Re : To consider electing directors (continued) ………………………………………………………………………………………. 

  ชื�อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

  ชื�อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

  ชื�อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 

  ชื�อกรรมการ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 

  □  เห็นด้วย/Favor   □  ไม่เห็นด้วย/Against  □งดออกเสยีง/Abstain 


