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 สิงทส่ีงมาด้วย 6.2 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น        เขียนที________________________ 

         วนัที______เดือน________ พ.ศ._____ 

(1) ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………………………………………………………. สญัชาติ.................................. 

อยู่บ้านเลขที ....................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนรวมทงัสนิ................................................ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสยีง ดงันี 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 
 1. ชอื.................................................................................................อาย.ุ.......................ปี อยู่บ้านเลขที....................................... 

ถนน..........................................................ตําบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต................................................ 

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. หรือ 

 2. ชอื............นาย กําธร วังอดุม..........................................................อาย.ุ........ 71..........ปี อยูบ้่านเลขที........... 99/99.................. 

ถนน...........ตลาดล่าง.................................ตาํบล/แขวง...........บางกุ้ ง........................ อําเภอ/เขต.....เมืองสรุาษฎร์ธานี.................. 

จงัหวดั..............สรุาษฎร์ธานี......................รหัสไปรษณีย์................ 84000................ หรือ 

3. ชอื............นาย สําเรียง เมฆเกรียงไกร.............................................อาย.ุ.........65..........ปี อยู่บ้านเลขที..........79/356................. 

ถนน...........พญาไท...................................ตาํบล/แขวง..........ถนนพญาไท.................. อําเภอ/เขต.....ราชเทว.ี................................ 

จงัหวดั..............กรุงเทพมหานคร................รหสัไปรษณีย์................10400.................. หรือ  

 
คนหนงึคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ในวนัจนัทร์ที 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ.ห้อง คริสตลั บอลรูม โรงแรมตะวนันา เลขที 80 ถนนสรุวงศ์ แขวงสีพระยา 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือทีจะพึงเลอืนไปในวนั เวลา และ สถานทีอนืด้วย 

 

ผู้ทมีาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันมีาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครังนี ดงันี 

วาระท ี1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครังที /  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี  

 

วาระท ี3  พิจารณาอนมุตัิรายงานและงบการเงินรวมสาํหรับปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี4  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไร การตงัสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลจากการดําเนินงานประจําปี  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี5  พิจารณาอนมุตักิารแต่งตงักรรมการเข้าดํารงแทนกรรมการซึงถึงกําหนดพ้นตําแหน่งตามวาระ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตงักรรมการทงัชดุ 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 
(ค) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

1) นาย ววิรรธน์ ไกรพสิทิธิกุล 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 
2) นาย ธนา บบุผาวาณิชย์ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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3) นางสาว ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิกลุ 

เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี6  พิจารณาอนมุตักํิาหนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี7  พิจารณาอนมุตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชีและการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี8  พิจารณาอนมุตักิารเปลียนแปลงวตัถปุระสงคก๋ารใช้เงนิทีได้จากการเสนอขาย IPO 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท ี9  พิจารณาเรืองอนื ๆ 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนนัไม่ถกูต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีทีทีประชมุมีการพจิารณา

หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมกีารแก้ไขเปลยีนแปลง หรือเพมิเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร  
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะให้

เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

 ลงชือ....................................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 

 

 ลงชือ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

 

  

 ลงชือ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

 

 

 ลงชือ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

        (                 ) 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามาถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพมิเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกัด (มหาชน) ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี   

 
 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

วาระท.ี....................เรือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี 

 
เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 


