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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
Proxy (Form B.) 

เขยีนที ่       
Written at 
วันที ่      เดอืน      พ.ศ.    
Date       Month                           Year 

 
(1) ขา้พเจา้          สัญชาต ิ         
        I / We                      nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่           
Address 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 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 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้  (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทได ้โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5)  
 Hereby appoint  (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in Enclosure 5) 
 

(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)                                         อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขที ่

                                            กรรมการอสิระ  Independent Director    age        years, residing at 
       (เอกสารแนบ 5)      (Enclosure 5)  
 725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19      ถนน สขุมุวทิ     แขวง  คลองตันเหนือ   เขต  วัฒนา  จังหวัด   กรุงเทพฯ 10110      หรอื 
 725 Metropolis, 19th Floor           Sukhumvit Road       KlongtanNua          Wattana           Bangkok 10110      OR 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว (เอกสารแนบ 5) เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุ
สามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Theatre 1 ชัน้ 3, โรงแรมดับเบิล้ทรี บาย ฮลิตัน 
สขุมุวทิ กรุงเทพ, เลขที ่18/1 ซอยสขุมุวทิ 26 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 
เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
Any one of the above persons (Enclosure 5) as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2020 on 24 July 2020 at 14.00 PM. at Theatre 1 3rd floor, DoubleTree by Hilton 
Hotel Sukhumvit Bangkok, 18/1 Sukhumvit Soi 26, Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, Bangkok 10110, or such other date, 
time and place if the meeting is rescheduled. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี้ ดังนี้ 
   In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows : 
 
 
 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2562 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 
Agenda 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 held on 

14 August 2019 
  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
 (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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วาระที ่2  รบัทราบรายงานผลการดําเนนิงานประจําปี 2562 
Agenda 2  To acknowledge the operating result and annual report for the year 2019  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมสําหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
Agenda 3  To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2019  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2562 รวมถงึรบัทราบการ
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

Agenda 4  To consider and approve the appropriation of the Company’s profit as legal reserve and the omission 
of dividend payment for the year 2019 as well as to acknowledge the interim dividend payment.  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้   
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:   

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจําปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2020  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเสนอชือ่กรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตําแหนง่ใหม ่
Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation for another 

period  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
  Approve the reappointment of all directors  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
  Approve the reappointment of each director listed below 

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

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

3. นายมาศถวนิ ชาญวรีกลู   (Mr.Masthawin Charnvirakul) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2020  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระที ่8 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda 8 Other business (if any)  
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง

นัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ัดเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิ
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 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.  

กจิการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ
ฉันทะ 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. 

 

ลงชือ่/Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 
(  ) 

 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
 
(  ) 

 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
 
(  ) 

 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
 
(  ) 

 
หมายเหต ุ/ Remarks : 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคน

เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
 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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Regular Continued Proxy (Form B.) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Thai Solar Energy Public Company Limited  
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที ่24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง Theatre 1 ชัน้ 3, โรงแรมดับเบิล้ทร ี
บาย ฮลิตัน สขุุมวทิ กรุงเทพ, เลขที ่18/1 ซอยสขุุมวทิ 26 ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรอืทีจ่ะพงึ
เลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on on 24 July 2020 at 14.00 PM. at Theatre 1 3rd floor, 
DoubleTree by Hilton Hotel Sukhumvit Bangkok, 18/1 Sukhumvit Soi 26, Sukhumvit Road, Khlong Ton, Khlong Toei, 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 ดังนี้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

 

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 ดังนี้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

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 ดังนี้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที ่   เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda No.          Re :  To approve the appointment of directors (if any) 

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  


