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เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

เนือ่งดว้ยบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่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    โดยบรษิทัจะดําเนนิการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ท ัง้นี ้ผูถ้อืหุน้โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode ทีแ่นบ
มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี ้(เอกสารแนบ 8) มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 

และเพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึเห็นควรกําหนดใหม้ี
การตรวจสอบเอกสาร หรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบัิติ
ตอ่ไป บรษัิทจงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดังนี้ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ  
กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดม้ปีระกาศ เรือ่ง กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดังนัน้ 
บรษัิทจงึไดจั้ดเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให ้
บคุคลอืน่เขา้ประชมุแทนหรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน  

ทัง้นี ้บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นหนังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดรายการตา่ง ๆ ทีต่อ้งการมอบฉันทะไวช้ดัเจนมาพรอ้ม

หนังสอืเชญิประชมุฉบับนี ้(ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการหนังสอืมอบฉันทะเพิม่เตมิ สามารถ download หนังสอื

มอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) หรอื แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุ

ตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหคั้สโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้) ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com 

โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เทา่นัน้ 

 

2. วธิมีอบฉนัทะ  
ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดําเนนิการ ดังนี ้ 
1)  เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้ แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่น ัน้ ดังนี ้ 

1.1  ผูถ้อืหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  
1.2  ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.)  

2)  มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ซ ึง่บรรลนุติภิาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษัิทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่งหมายและระบชุือ่พรอ้มรายละเอยีดของบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืระบชุือ่
กรรมการอสิระตามขอ้มลูกรรมการอสิระทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี ้ (เอกสารแนบ 4) โดยเลอืกเพยีงบคุคลเดยีวให ้
เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้รว่มประชมุดังกลา่ว 

3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวันที ่ณ วันทีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพันตาม
กฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทไดอํ้านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้กผู่รั้บมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ  

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้
โดยมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเทา่กับจํานวนหุน้ทีต่น
ถอือยู ่โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นซึง่นอ้ยกวา่จํานวนทีต่นถอือยูไ่ด ้เวน้แตเ่ป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ตามหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

3. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม  
 บคุคลธรรมดา 
 1) กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ียั่งไมห่มดอาย ุ เชน่ บัตรประจําตัวประชาชน  

บัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขับขี ่และหากมกีารเปลีย่น ชือ่-นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

 2) กรณีมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  
- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ 

และผูรั้บมอบฉันทะ  
-  สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง  
-  สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ ผูรั้บมอบ

ฉันทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน  
 
 

http://www.thaisolarenergy.com/
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นติบิคุคล  
1)  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ 
และผูรั้บมอบฉันทะ  

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน นติบิคุคล (กรรมการ) ครบถว้น  
- สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ ึง่แสดงตัวตนของผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้พรอ้มรับรองสําเนาโดยผูแ้ทนนติบิคุคล ทัง้นี ้

ผูแ้ทนนติบิคุคลโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน 
 

2)  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  
- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูแ้ทน

นติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะ  
- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน นติบิคุคล (กรรมการ) และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  
- สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง  
- สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ ผูรั้บมอบ

ฉันทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบยีน 

3) กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  
3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับกรณีนติบิคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะ

แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  
3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ตอ้งสง่หลักฐาน

ดังตอ่ไปนีเ้พิม่เตมิ  
- หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  
- หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารทีต่น้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้
รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

  


