
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 

        เขียนที�     
        Written at 

        วนัที�         เดือน            พ.ศ. 
        Date        Month            Year 

 
(1) ขา้พเจา้       สญัชาติ     
 I/We       nationality 
 อยูบ่า้นเลขที�   ถนน    ตาํบล/แขวง    
 Address   Road    Tambon/District 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
 As the custodian for 

(2) ซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัSงสิSนรวม    หุน้ 
 Being a shareholder of CK Power Public Company Limited and holding the total amount of   shares 
 และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  ดงันีS  
 Having the right to vote equal to     votes, as follows: 
  หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Ordinary share   shares, and having the right to vote equal to   votes 
  หุน้บุริมสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
  Preferred share   shares, and having the right to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint either 

(1) อาย ุ    ปี 
 อยูบ่า้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง     
 residing at No.  Road   Tambon/Subdistrict    
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
 Amphoe/District  Province   Postal Code   or  
(2) อาย ุ    ปี 
 อยูบ่า้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง    
 residing at No.  Road   Tambon/Subdistrict    
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

  Amphoe/District  Province   Postal Code  or 
(3) อาย ุ    ปี 
 อยูบ่า้นเลขที�   ถนน   ตาํบล/แขวง     
 residing at No.  Road   Tambon/Subdistrict    
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

  Amphoe/District  Province   Postal Code  or 



 
คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ในวนัองัคารที� 22 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั0น 4 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสาร

วนิิจฉัย แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 
for the year 2014 be held on Tuesday April 22, 2014 at 10.00 hours at Supunnika Conference Room, 4th Floor, Viriyathavorn 
Building, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok. or such other date, time and place as the meeting may be adjournes.  

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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       ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
        (                  ) 
 

ลงชื�อ/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Proxy 
        (                  ) 
 

ลงชื�อ/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Proxy 
        (                  ) 
 

ลงชื�อ/Signed       ผูม้อบฉนัทะ/Proxy 
        (                  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต/ุRemark 
ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 

 


