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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

PROXY Form B. 
---------------------------- 

 

       เขียนที่...................................................................................... 
       Written at 
       วนัท่ี................เดือน.................................พ.ศ........................... 
       Date              Month                              Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาติ..................................................... 
I/We          Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี..............ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
Address      Road            Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั......................................................ไปรษณีย์............................................. 
Amphur/Khet    Province             Post Code 
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร์ 1979  จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั................................................เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of      shares and have rights to vote equal to   votes as follows  
     หุ้นสามญั........................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................................เสยีง 
      Ordinary share      shares and have rights to vote equal to       votes 
      หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................................................เสยีง 
  Preference share      shares and have rights to vote equal to       votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1)  …………………………………………………………………………………………………อาย.ุ.........................ปี 
              Age                    years 

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน....................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
residing at      Road             Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.................................................ไปรษณีย์............................................หรือ 
Amphur/Khet    Province        Post Code                     or 

(2)  นาย.วินยั  วิทวสัการเวช………………...................................……………………………อาย.ุ.......66..............ปี 
 Mr. Vinai  Vittavasgarnvej             Age    years 

อยูบ้่านเลขท่ี.......8/1……..........ถนน..ลาดปลาเค้า 77..........................................ต าบล/แขวง.....อนสุาวรีย์.................................... 
residing at      Road Ladplakao  77           Tambon/Kweang.   Anusoawaree 
อ าเภอ/เขต.........บางเขน...................................จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร................ไปรษณีย์.........10220.........................หรือ 
Amphur/Khet    Bang Khen  Province         Bangkok           Post Code                     or 

    สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 10 

    Enclosure 10 
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(3)  พลต ารวจโท ภาณ ุ เกิดลาภผล….…………………………………………………………อาย.ุ.....62..................ปี 
 Pol Lt Gen. Pharnu  Kerdlarpphon          Age    years 

อยูบ้่านเลขท่ี........58…….........ถนน.....บางแวก ซอย 146....................................ต าบล/แขวง........บางไผ.่.............................. 
residing at      Road   Bangwaek  Soi 146             Tambon/Kweang   Bang Phai 
อ าเภอ/เขต.......บางแค.....................................จงัหวดั....กรุงเทพมหานคร.....................ไปรษณีย์.........10600.............................. 
Amphur/Khet  Bang Khae    Province    Bangkok      Post Code                    
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2560  ในวนัพธุที ่ 8   มีนาคม  2560  เวลา  9.00  น.   ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  
เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400   หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf  at the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders No. 1/2017 on 8 March 2017  at 9.00 a.m. at Chaophya Ballroom, 2 floor, Chaophya Park Hotel, 247 
Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.   
 

(4) ขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2559 
  Item No.1 To consider for approval the minutes of  The Annual General Meeting for the year 2016  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่  2  พิจารณาอนุมัติเข้าซือ้หุ้นสามัญและการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดของ บริษัทเงินทุน 
กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) (BFIT) เพื่อครอบง ากิจการ 

Item No.2 To consider for approval the ordinary share acquisition, and the tender offer for all securities 
of Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited for the purpose of a business 
takeover 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับ บริษัท ศรี
สวัสดิ์  พาวเวอร์ 2014 จ ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยและการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษัท 
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Item No 3 To consider for approval the partial business transfer to Srisawad Power 2014 Co., Ltd., 
which is a subsidiary of the Company, and the business restructuring within the Company 
Group. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
              Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และการเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 

Item No 4 To consider for approval the change the Company’s name, seal, and the amendment to 
Clause 1 of the Memorandum of Association to be in line with the change of the Company’s 
name. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
              Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
Item No 5 To consider for approval the amendment of the Articles of Association. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
              Approve       Disapprove      Abstain 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Item No.6 To consider other business (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนน 
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
    If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered  invalid. 
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่             
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting 
intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned 
agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by 
myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given 
on this form. 
 
    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
              (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
           (........................................................................) 
 

    ลงช่ือ/Signed........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
            (........................................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B 
as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 

 

      ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  ในวนัพุธ  ที่  8  มีนาคม  2560  เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
อาคารโรงแรม ชัน้ 2  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  เลขที่  247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400  หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน  
วนั  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Extraordinay General Meeting of Shareholders No. 1/2017  on 8  March 2017 at 9 a.m. at  Chaophya  
Ballroom, 2 floor,  Chaophya Park Hotel, 247  Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and 
place if the meeting is rescheduled. 
       

---------------------------- 
 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง  
           Approve       Disapprove      Abstain 
 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 

 

วาระที่ ............เร่ือง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี ้
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

         เห็นด้วย                   ไมเ่ห็นด้วย                        งดออกเสยีง 
           Approve       Disapprove      Abstain 


