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 สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 7.2 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น        เขียนท่ี________________________ 

                  วนัที่______เดือน________ พ.ศ._____ 

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

อยูบ้่านเลขที่ ....................................................................................................................................................................................... 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์  คอร์ปอเรช ั่น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

โดยถือหุ้นสามญัจํานวนรวมทัง้สิน้................................................ หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสยีง ดงันี ้

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 

 1. ช่ือ.................................................................................................อาย.ุ.......................ปี อยูบ้่านเลขท่ี....................................... 
ถนน..........................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. หรือ 

 2. ช่ือ............นาย กําธร วงัอดุม..........................................................อาย.ุ........73..........ปี อยูบ้่านเลขท่ี...........99/99.................. 
ถนน...........ตลาดลา่ง.................................ตําบล/แขวง...........บางกุ้ง........................อําเภอ/เขต.....เมืองสรุาษฎร์ธานี.................. 
จงัหวดั..............สรุาษฎร์ธานี......................รหสัไปรษณีย์................84000................ หรือ 
(การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ:วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการ
เพิม่เติม และ วาระที่ 7 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563) 

3. ช่ือ............นาย สาํเรียง เมฆเกรียงไกร.............................................อาย.ุ.........65..........ปี อยูบ้่านเลขที่..........79/356................. 
ถนน...........พญาไท...................................ตาํบล/แขวง..........ถนนพญาไท..................อําเภอ/เขต.....ราชเทว.ี................................ 
จงัหวดั..............กรุงเทพมหานคร................รหสัไปรษณีย์................10400.................. หรือ 
(การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ:วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563) 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2563 ในวนัที่ 06 ตลุาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องศรีสริุยวงศ์ บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมตวนันา เลขที่ 80 ถนน สรุวงศ์ แขวง สีพ่ระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ สถานท่ีอื่นด้วย 

 

ผู้ท ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท ี่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2562 

 

วาระท ี่ 3  พิจารณาอนมุติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่ 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไร การตัง้เงินสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานประจําปี 2562 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระท ี่ 5  พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2563 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่ 6  พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติม 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
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(ค) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1) นาย กําธร วงัอดุม 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

2) นาง ธญันีย์ ไกรพิสทิธ์ิกลุ 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

3) พลเอกไพรัช โพธ์ิอบุล 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

4) นายมนชยั พงศ์สถาบดี 
เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่ 7  พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

วาระท ี่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ(ถ้ามี) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพจิารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพิม่เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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 ลงช่ือ....................................................................................................ผู้มอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 

 ลงช่ือ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

  

 ลงช่ือ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 ลงช่ือ.....................................................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

หมายเหต  ุ

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามาถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . 
 

การมอบฉนัทะในฐานผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2563 
 
 

วาระท ี่.....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่.....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่.....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่.....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 

 

วาระท ี่.....................เร่ือง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 

เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 


