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เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

เนือ่งดว้ยบรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวันที ่20 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.  ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนท์

ทาวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110    โดยบรษิทัจะ

ด าเนนิการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ท ัง้นี ้ผูถ้อืหุน้โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม

ฉบบันี ้(เอกสารแนบ 11) มาในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 

และเพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึเห็นควรก าหนดใหม้กีาร

ตรวจสอบเอกสาร หรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบัิตติอ่ไป บรษัิท

จงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดังนี ้

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ  

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดม้ปีระกาศ เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ ดังนัน้ บรษัิท

จงึไดจั้ดเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้

ประชมุแทนหรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน  

ทัง้นี ้ บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นหนังสอืมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการตา่ง ๆ ทีต่อ้งการมอบฉันทะไวช้ดัเจนมาพรอ้มหนังสอื

เชญิประชมุฉบับนี ้(ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการหนังสอืมอบฉันทะเพิม่เตมิ สามารถ download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. 

(แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่ง  ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) หรอื แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้สั

โตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้) ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉันทะ

แบบใดแบบหนึง่ เทา่นัน้ 

 

2. วธิมีอบฉนัทะ  

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนนิการ ดังนี ้ 

1)  เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้ แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่น ัน้ ดังนี ้ 

1.1  ผูถ้อืหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

1.2  ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ 

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

2)  มอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่บรรลนุติภิาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิท

คนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่งหมายและระบชุือ่พรอ้มรายละเอยีดของบคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืระบชุือ่กรรมการอสิระตาม

ขอ้มลูกรรมการอสิระทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี ้ (เอกสารแนบ 6) โดยเลอืกเพยีงบคุคลเดยีวใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะในการ

เขา้รว่มประชมุดังกลา่ว 

3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวันที ่ ณ วันทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดังกลา่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้งและมผีลผกูพันตาม

กฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้กผู่ร้ับมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ  

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบ

ฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู ่ โดยไม่

สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นซึง่นอ้ยกวา่จ านวนทีต่นถอือยูไ่ด ้ เวน้แตเ่ป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ทีผู่ถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูล้งทนุ

ตา่งประเทศและถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ตามหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

3. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม  

 บคุคลธรรมดา 

 1) กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ียั่งไมห่มดอาย ุเชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืใบขับขี ่และหากมกีารเปลีย่น ชือ่-นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

 2) กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูร้ับ

มอบฉันทะ  

-  ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง  

-  ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้ับมอบฉันทะโปรด

แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน  

 

 

http://www.thaisolarenergy.com/
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นติบิคุคล  

1)  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะ และผูร้ับ

มอบฉันทะ  

- ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน นติบิคุคล (กรรมการ) ครบถว้น  

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ ึง่แสดงตัวตนของผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้พรอ้มรับรองส าเนาโดยผูแ้ทนนติบิคุคล ทัง้นี ้ ผูแ้ทนนติิ

บคุคลโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน 

 

2)  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ของผูแ้ทนนติบิคุคล 

(กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ  

- ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน นติบิคุคล (กรรมการ) และมขีอ้ความ

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอีานาจกระท าการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้  

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันทะไดล้งชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้ับมอบฉันทะโปรด

แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบยีน 

3)  กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้  

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับกรณีนติบิคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. 

หรอื แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  

3.2 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ตอ้งสง่หลักฐานดังตอ่ไปนี้

เพิม่เตมิ  

- หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน  

- หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 

ทัง้นี ้ เอกสารทีต่น้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรอง

ความถกูตอ้งของค าแปล 

  




