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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
Proxy (Form B.) 

เขยีนท ี       
Written at 

วันท ี      เดอืน      พ.ศ.    
Date        Month                                Year 

 
(1) ขา้พเจา้          สัญชาต ิ         
         I / We                        nationality 
อยูบ่า้นเลขท ี              
Address 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Thai Solar Energy Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จํานวนทังสนิรวม      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ      เสยีง ดังนี 
holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                  votes as follows 

หุน้สามัญ           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ     เสยีง 
ordinary share    shares and have the rights to vote equal to                  votes 
หุน้บรุมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ     เสยีง 
preference share    shares and have the rights to vote equal to                  votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทได ้โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทปรากฏตามสงิ
ทสีง่มาดว้ยลําดับท ี6) Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in Enclosure 6) 

(1)          อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขท ี
                                                                                                                                      age             years, residing at 

     ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต 
                                                           Road                                                  Tambol/Khwaeng                                   Amphur/Khet 
     จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์      หรอื 

                                                Province                                             Postal Code                               OR 
 (2)  นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช      อาย ุ 62   ปี อยูบ่า้นเลขท ี

                                            Mr.Prommin Lertsuridej       age        62   years, residing at 

 3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน 16  ถนน พระราม 4  แขวง  คลองตัน  เขต  คลองเตย  จังหวัด   กรงุเทพฯ 10110      หรอื 
 3199 Maleenont Tower, 16th floor           Rama IV Road              Klongtan          Klongtoey                Bangkok 10110                   OR 
 

 (3)  นายพละ  สขุเวช           อาย ุ 76   ปี อยูบ่า้นเลขท ี
                                 Mr.Pala  Sookawesh       age       76   years, residing at 

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน 16  ถนน พระราม 4  แขวง  คลองตัน  เขต  คลองเตย  จังหวัด   กรงุเทพฯ 10110      หรอื 
3199 Maleenont Tower, 16th floor            Rama IV Road              Klongtan          Klongtoey                Bangkok 10110                   OR 
 

 (4)  นายประสัณห ์ เชอืพานชิ       อายุ  64   ปี อยูบ่า้นเลขท ี
                                 Mr.Prasan  Chuaphanich                                                                    age       64   years, residing at 

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน 16  ถนน พระราม 4  แขวง  คลองตัน  เขต  คลองเตย  จังหวัด   กรงุเทพฯ 10110      หรอื 
3199 Maleenont Tower, 16th floor            Rama IV Road              Klongtan          Klongtoey                Bangkok 10110                   OR 

 
 (5)  นายบญุช ู ดเิรกสถาพร      อาย ุ 70   ปี อยูบ่า้นเลขท ี
                                 Mr.Boonchoo Direksathapon        age       70   years, residing at 

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน 16  ถนน พระราม 4  แขวง  คลองตัน  เขต  คลองเตย  จังหวัด   กรงุเทพฯ 10110       
3199 Maleenont Tower, 16th floor            Rama IV Road              Klongtan          Klongtoey                Bangkok 10110                    

คนหนงึคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพอืเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2560 ในวันท ี19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชมุชนั 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขท ี3199 อาคาร
มาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of 
Shareholders on 19 April 2017 at 2:00 p.m. at meeting Room 8th floor , Maleenont Tower (Tower MII), 3199 Maleenont Tower , Rama 
IV Road , Klongtan , Klongtoey , Bangkok 10110  

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

วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 ซงึประชุมเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting for the year 2016 held on 27 April 2016   

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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วาระท ี2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกยีวกบัผลการดําเนนิงานของบรษิทัประจาํปี 2559 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s performance for the year 2016 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิสําหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2559 
Agenda 3 To consider and approve the Company’s financial statements for the year ending 31 December 2016 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 
Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit for the year 2016 to be the statutory reserve 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนนิงานในรอบปี 2559 
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the operating performance of the year 2016  

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:   

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัแิตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2560  
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and the remuneration of auditor for the year 2017 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:    

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระท ี7 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตงักรรมการใหมแ่ทนกรรมการทพีน้จากตําแหนง่ตามวาระ 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those retired by rotation 
 7.1 พจิารณาใหส้ตัยาบนัการดํารงตําแหนง่กรรมการทไีมเ่ป็นไปตามวาระ 
  To ratification of the directors whose term of retirement by rotation are not in line with the Company’s AoA 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
7.2 พจิารณารบัทราบการครบวาระของกรรมการบรษิทั จาํนวน 1 ใน 3 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 To acknowledge of the retirement of one-third of the Company’s directors in accordance of AoA 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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7.3 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตงักรรมการใหมแ่ทนกรรมการทพีน้จากตําแหนง่ตามวาระ 
 To approval of the appointment of new directors in replace of those who retire by rotation 
  การแตง่ตงักรรมการทังชดุ   
  Approve the reappointment of all directors  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
  การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล  
  Approve the reappointment of each director listed below 

1.  นางสาวแคทลนี  มาลนีนท ์  (Ms.Cathleeen  Maleenont) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

2.  นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ  (Mrs.Siripen Sitasuwan) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

3.   นายอนุทนิ  ชาญวรีกลู (Mr.Anutin Charnvirakul) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

4.  นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ (Mrs.Angkanee  Rerksirisuk) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระท ี8 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2017 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี9 พจิารณาอนมุตักิารเขา้ทํารายการไดม้าซงึโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์154.98 เมกะวตัต ์  
Agenda 9 To consider and approve the Acquisition of Assets on Solar Farm 154.98 MW 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี10 พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda 10 Other business (if any) 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน
ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid. 

(6) ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชมุมี
การพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนอืจากเรอืงทรีะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
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. 
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กจิการใดทผีูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทผีูรั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบใุนหนังสอื
มอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

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. 

 

ลงชอื/Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(  ) 

ลงชอื/Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชอื/Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชอื/Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 
 
หมายเหต ุ/ Remarks : 
1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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 or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 
2. วาระเลอืกตงักรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตงักรรมการทังชดุหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
 In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually. 
3. ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทรีะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพมิเตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 
19 เมษายน 2560 

สงิทสีง่มาดว้ยลําดบัท ี7 

หนา้ 5 ของ 5 หนา้ 

 

 

ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Thai Solar Energy Public Company Limited 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ในวันพธุท ี19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. น. ณ หอ้งประชมุชนั 8 อาคารมาลนีนท์
ทาวเวอร ์(อาคาร MII) เลขท ี3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110    หรอื
ทจีะพงึเลอืนไปในวัน เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 19 April 2017 at 2:00 p.m. at meeting Room 8th floor , Maleenont Tower 
(Tower MII), 3199 Maleenont Tower , Rama IV Road , Klongtan , Klongtoey , Bangkok 10110, or such other date, time and place if 
the meeting is rescheduled. 

 

วาระท ี   เรอืง           
Agenda No.             Re : 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี   เรอืง           
Agenda No.             Re : 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี   เรอืง           
Agenda No.             Re : 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน ี 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระท ี   เรอืง แตง่ตงักรรมการ (ตอ่) 
Agenda No.              Re :  To approve the appointment of directors (if any) 

ชอืกรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชอืกรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชอืกรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชอืกรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

 


