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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

Proxy (Form C.) 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

เขยีนที ่       
Written at 

วันที ่      เดอืน      พ.ศ.    
Date        Month                                Year 

 
(1) ขา้พเจา้           สัญชาต ิ        
         I / We                         nationality 
สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที ่            
Address 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ        
As a Custodian for 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) being a shareholder of Thai Solar Energy Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ      เสยีง ดังนี้ 
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 

(2) ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทได ้ โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทปรากฏตามสิง่ทีส่ง่
มาดว้ยลําดับที ่3) Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in Enclosure 3) 

(1)          อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที ่
                                                                                                                                      age             years, residing at 

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

                                                Province                                             Postal Code                               OR 
 (2)  นายพละ  สขุเวช                   อาย ุ 76   ปี อยูบ่า้นเลขที ่

   Mr.Pala  Sookawesh        age        76   years, residing at 

 3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 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)  นายประสัณห ์ เชือ้พานชิ                  อาย ุ 64   ปี อยูบ่า้นเลขที ่
                                 Mr.Prasan  Chuaphanich                                                                    age       64   years, residing at 

3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 16  ถนน พระราม 4  แขวง  คลองตัน  เขต  คลองเตย  จังหวัด   กรงุเทพฯ 10110       
3199 Maleenont Tower, 16th floor            Rama IV Road              Klongtan          Klongtoey                Bangkok 10110                    
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้
ที ่1/2560 ในวันที ่14 มถินุายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลี
นนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
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 14 June 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  
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี้ 
   In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows : 

มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
The Proxy may authorize for total holding shares and voting right. 

มอบฉันทะบางสว่น คอื  
The Proxy may authorize for some of total holding shares 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 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด        เสยีง 
Total voting right votes         votes 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี้ 
   In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows : 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่19 เมษายน 2560 
Agenda 1 To certify the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2017 

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

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่2 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนในจาํนวนไมเ่กนิ 544,500,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจาํนวน                
1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่าํนวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมจ่าํนวน
ไมเ่กนิ 544,500,000  หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการเพิม่ทนุแบบมอบอาํนาจท ัว่ไป (General 
Mandate) 

Agenda 2 To consider and approve the capital increase up to Baht 544,500,000, from Baht 1,815,000,000 to Baht 
2,359,500,000, by issuing 544,500,000 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 1 per share to reserve 
for the general mandate 

 
   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุแบบ 

                มอบอาํนาจท ัว่ไป (General Mandate) 
Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

with the capital increase under the general mandate 

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

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมเ่ป็นจาํนวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

                ภายใตก้ารเพิม่ทนุแบบมอบอาํนาจท ัว่ไป (General Mandate) 
Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued shares up to 544,500,000 shares with a par value of Baht 1 

per share under the general mandate 

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

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระที ่5 เร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda 5 Other businesses (if any) 

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

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลง
มตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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. 

 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอื
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. 
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ลงชือ่/Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(  ) 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 
 
หมายเหต ุ/ Remarks : 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะคอื 
 Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form has a permit to act as a custodian 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
จํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 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. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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. 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอื
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form C as attached. 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

Supplemental Proxy Form C. 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

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

ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2560 ในวันพธุที ่ 14 มถินุายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ 
(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on 14 June 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. 

 

วาระที ่   เรือ่ง           
Agenda No.             Re : 

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

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

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระที ่   เรือ่ง           
Agenda No.             Re : 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
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