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                                                                                           ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.        
                                                                                                                                                Attachment 10. 
          (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)    

                                                                                                                                   Affix 20 Baht duty stamp 
 

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

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                         เขียนท่ี        
Shareholder’s Registration No. Written at 

 วนัท่ี                เดือน                         พ.ศ.      
        Date         Month   Year 

 
(1)      ขา้พเจา้             สัญชาติ           
            I/We                                                                                                     Nationality 
           อยู่บา้นเลขท่ี                   
            Address  
                
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)  

being a shareholder of CK Power Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of         shares  with the voting rights or                                                            votes  as follows: 
 หุน้สามญั     หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  
      Ordinary share     shares   with the voting rights or                      votes 
 หุน้บุริมสิทธิ    หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง 
      Preferred share                       shares   with the voting rights or                      votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint  

 1.   ช่ือ                ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล          อาย ุ    67    ปี อยู่บา้นเลขท่ี               65/4 ซอย รามค าแหง 21 (นวศรี)                 
Name                         age        years, residing at 
ถนน       รามค าแหง                        ต าบล/แขวง                  พลบัพลา           อ  าเภอ/เขต            วงัทองหลาง  
Road                                                           Tambol/Subdistrict                       Amphur/District 
จงัหวดั              กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย ์        10310         
Province                                                      Postal Code    

  2.  ช่ือ                           อายุ        ปี       อยู่บา้นเลขท่ี       
Name                                                            age        years, residing at 
ถนน                                                 ต าบล/แขวง                อ าเภอ/เขต        
Road                                                             Tambol/Subdistrict      Amphur/District 
จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                                                       Postal Code    

 3.   ช่ือ                           อายุ          ปี      อยู่บา้นเลขท่ี    
Name                                                            age         years, residing at 
ถนน                                                               ต าบล/แขวง      อ  าเภอ/เขต    
Road                                                              Tambol/Subdistrict   Amphur/District 
จงัหวดั            รหสัไปรษณีย ์           
Province                                                    Postal Code    

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 
ในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2016 on April 19, 2016,        
at 9.00 a.m., at Vibhavadi Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok or at any adjournment thereof.  
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders 

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

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

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

 วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 
 Item 3  To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the 

year ended December 31, 2015 

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

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

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

 วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
 Item 4  To consider and approve the dividend payment for 2015 and the allocation of profit as legal reserve   

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

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

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

 วาระที ่5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
 Item 5  To consider the election of directors to replace those due to retire by rotation 

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

   □ (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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.      นายปลิว  ตรีวิศวเวทย ์
           Mr. Plew  Trivisvavet 
     □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

   2.      นายณรงค ์ แสงสุริยะ 
            Mr. Narong  Sangsuriya 
     □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

    3.      นายประเวศ  อิงคดาภา 
          Mr. Prawet  Ingadapa 
        □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 

   4.      นายธนวฒัน ์ ตรีวิศวเวทย ์
            Mr. Thanawat  Trivisvavet 
        □  เห็นดว้ย/Favor □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
 Item 6  To consider the determination of remuneration for directors 

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

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

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

 วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 
 Item 7  To consider the appointment of auditor and determination of remuneration for 2016 

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

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

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

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า 
ในกรณีทีม่ีการออกหุ้นกู้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

Item 8 To consider and approve the issuance and offering of debentures in the total amount not exceeding Baht 10,000 
Million or equivalent in other currency in case of issuance of debentures in a foreign currency 

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

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

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

 วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน า้งึม 2 จ ากดั ท ารายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากัด เพื่อเป็นผู้ด าเนินงานปรับปรุง
ยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500 kV 

 Item 9  To consider granting approval for Nam Ngum 2 Power Company Limited (“NN2”) to execute the Engagement 
Agreement with CH. Karnchang (Lao) Co., Ltd. (“CHK”) for Improvement and Construction of the 230/500 kV 
Nabong Substation 

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

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

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

 วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 Item 10  To consider other matters, (if any) 
   □ (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

   □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □ งดออกเสียง/Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น     
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีท่ีประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กจิการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไวใ้นหนังสือ       
มอบฉนัทะฉบบัน้ีใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ น 
ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

     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.  วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
     In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
(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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy Form (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of CK Power Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2016 shall be held on April 19, 2016 at 9.00 hours at Vibhavadi 
Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or such 
other date, time and place as the meeting may adjourned. 
       
 
วาระท่ี........... เร่ือง............................................................................................................................................................................................. 
Item ……….. Re :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

วาระท่ี........... เร่ือง............................................................................................................................................................................................. 
Item ……….. Re :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

วาระท่ี........... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) ..…………………………………………………………………………........……………...……. 
Item ……….. Re : To consider electing directors (continued)..………………………………………………………........………………….. 

  ช่ือกรรมการ.……………………………………………………………………….… 
  Name of director 
  □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

  ช่ือกรรมการ……..………………………………………………………………………………………………………….…… 
  Name of director 
  □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

  ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………………………………….…………..…… 
  Name of director 
  □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 

  ช่ือกรรมการ.......………………………………………………………………………………………………………………… 
  Name of director 
  □  เห็นดว้ย/Favor   □  ไม่เห็นดว้ย/Against  □งดออกเสียง/Abstain 


