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 สิงทสี่งมาดว้ย 11.2 

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้        เขียนที________________________ 

                  วนัที______เดือน________ พ.ศ._____ 

(1) ขา้พเจา้ ………………………………………………………………………………………………………………………. สญัชาติ........................................ 

อยูบ่า้นเลขที ....................................................................................................................................................................................... 

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บร ิษัท เสร ิมสร ้าง พาวเวอร  ์คอรป์อเรช ัน จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนรวมทงัสนิ................................................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสยีง ดงัน ี

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 

 1. ชือ.................................................................................................อาย.ุ.......................ปี อยูบ่า้นเลขที....................................... 
ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง..............................................อาํเภอ/เขต................................................ 
จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์............................................. หรอื 

 2. ชือ............นาย กาํธร วงัอดุม..........................................................อาย.ุ........74..........ปี อยูบ่า้นเลขที...........99/99.................. 
ถนน...........ตลาดลา่ง.................................ตาํบล/แขวง...........บางกุง้........................อาํเภอ/เขต.....เมืองสรุาษฎรธ์านี.................. 
จงัหวดั..............สรุาษฎรธ์านี......................รหสัไปรษณีย.์...............84000................ หรอื 
(การมีสว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ:วาระที 12 พจิารณาอนมุตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจาํปี 2564) 

3. ชือ............นาย สาํเรยีง เมฆเกรยีงไกร.............................................อาย.ุ.........66..........ปี อยูบ่า้นเลขที..........79/356................. 
ถนน...........พญาไท...................................ตาํบล/แขวง..........ถนนพญาไท..................อาํเภอ/เขต.....ราชเทว.ี................................ 
จงัหวดั..............กรุงเทพมหานคร................รหสัไปรษณีย.์...............10400.................. หรอื 
(การมีสว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุ:วาระที 12 พจิารณาอนมุตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจาํปี 2564) 
 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2564 ในวนัที 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ.หอ้งครสิตลั บอลรูม โรงแรมตวนันา เลขที 80 ถนน สรุวงศ ์แขวง สพีระยา เขตบาง
รกั กรุงเทพมหานคร หรอืทีจะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และ สถานทีอืนดว้ย 

 

ผู้ทมีาประชุมด้วยตนเอง โปรดนาํหนังสอืฉบับนีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครงันี ดงันี 

วาระท  ี1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2563 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระท  ี2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 

 

วาระท  ี3  พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีสนิสดุวนัที  ธนัวาคม  ซงึไดผ้า่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระท  ี4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2563 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

วาระท  ี5 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชนั 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 1 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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วาระท  ี6 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชนั 
จาํกดั (มหาชน) ครงัที 2 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

วาระท  ี7 พิจารณาอนมุติัการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทอีกจาํนวน 447,170,000 บาท จากทนุจดทะเบียนจาํนวน 
922,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจาํนวน 1,369,170,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทนุใหม่จาํนวน 
447,170,000 หุน้ มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

วาระท  ี8 พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

วาระท  ี9 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทนุของบรษัิทเพือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพือรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดง
สทิธิ SSP‐W1 และใบสาํคญัแสดงสทิธิ SSP‐W2 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

วาระท  ี10 พิจารณาอนมุติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและการกาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
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วาระท  ี11 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในการแต่งตงักรรมการทงัชดุ 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนในการแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

1.นายววิรรธน ์ไกรพิสทิธิกลุ 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

2.นายธนา บบุผาวาณิชย ์

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

3.นางสาวธณัฐภรณ ์ไกรพิสทิธิกลุ 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

วาระท  ี12  พิจารณาอนมุติัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจาํปี 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 

วาระท  ี13 พิจารณาเรอืงอืน ๆ(ถา้มี) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
 
 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนนัไมถ่กูตอ้งและ

ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีทีประชมุมีการพจิารณา
หรอืลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทีระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีมีการแกไ้ขเปลยีนแปลง หรอืเพมิเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะให้
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

  

 

 

 ลงชือ....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 

 ลงชือ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

  

 ลงชือ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

 ลงชือ.....................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

        (                 ) 

 

หมายเหต  ุ

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามาถแบง่แยกจาํนวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . 

 

การมอบฉนัทะในฐานผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2564 
 
 

วาระท .ี....................เรอืง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระท .ี....................เรอืง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระท .ี....................เรอืง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระท .ี....................เรอืง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 

 

วาระท .ี....................เรอืง............................................................................................................................................................................. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 
 

เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย    งดออกเสยีง 


