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เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 
เนื่องดว้ยบรษัิทไดจั้ดใหม้ีการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง      
แกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบรษิทัจะดําเนนิการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ท ัง้นี ้ผูถ้อืหุน้โปรดนําแบบฟอรม์
ลงทะเบยีน Barcode ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี ้(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10) มาในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย เพือ่
ความสะดวกในการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ 

และเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ บรษัิทจงึเห็นควร
กําหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร หรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ เพือ่ใหผู้ ้
ถอืหุน้ยดึถอืปฏบัิตติอ่ไป บรษัิทจงึขอชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ดังนี้   
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ  

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ไดม้ปีระกาศ เรือ่ง กําหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ 
ดังนัน้ บรษัิทจงึไดจั้ดเตรียมหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 แบบ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุแทนหรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน  

ทัง้นี้ บรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นหนังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดรายการต่าง ๆ ทีต่อ้งการมอบฉันทะไวช้ดัเจนมา
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบับนี้ (สิง่ที่ส่งมาดว้ย 6) ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการหนังสอืมอบฉันทะเพิม่เตมิ สามารถ download 
หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบท่ัวไป) แบบ ข. (แบบกําหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) หรอื แบบ ค. (เฉพาะ
กรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตั ้งใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้) ไดจ้ากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.thaisolarenergy.com โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ เทา่นัน้ 
 
2. วธิมีอบฉนัทะ  

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยดําเนนิการ ดังนี้  

1)  เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้ แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่น ัน้ ดังนี้  

1.1  ผูถ้อืหุน้ท่ัวไปจะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้  

1.2  ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝาก
และดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.)  

2)  มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งซึง่บรรลุนติภิาวะแลว้ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรือเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ
อสิระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ โดยกาเครือ่งหมายและระบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ 
หรือระบุชือ่กรรมการอสิระตามขอ้มูลกรรมการอสิระที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้ (สิง่ที่ส่งมาดว้ย 5) ใหเ้ป็น
ผูร้ับมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชมุดังกลา่ว 

3) ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวันที ่ณ วันทีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะดังกล่าว เพือ่ใหถู้กตอ้งและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย ทัง้นี้ บรษัิทไดอํ้านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้กผู่ร้ับมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้
ร่วมประชมุ  

ทัง้นี้ ผูถ้ือหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับ
จํานวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึง่นอ้ยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นคัสโตเดียน 
(Custodian) ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและถกูแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ตามหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

3. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชุม  

 บคุคลธรรมดา 

 1) กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารตัวจรงิทีส่ว่นราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอาย ุเชน่ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืใบขับขี ่และหากมกีารเปลีย่น ชือ่-นามสกลุ ใหย้ืน่หลักฐานประกอบดว้ย 

http://www.thaisolarenergy.com/
http://www.thaisolarenergy.com/


เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
7 เมษายน 2564 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

  
 
  

  

2) กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบ
ฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ  

-  สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง  

-  สําเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ ผูร้ับ
มอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจรงิทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน  

นติบิคุคล  

1)  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบ
ฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ  

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิุคคลของผูถ้ือหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิุคคล (กรรมการ) 
ครบถว้น อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุ 

- สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหซ้ึง่แสดงตัวตนของผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้พรอ้มรับรองสําเนาโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล 
ทัง้นี ้ผูแ้ทนนติบิคุคลโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกให ้ณ จุดลงทะเบยีน 

2)  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ  

- หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ของ
ผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ  

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) และ
มขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนติบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะมอีนาจกระทําการแทนนติบิุคคลซึง่เป็นผูถ้ือ
หุน้ อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุ 

- สําเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะและลงชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้ง  

- สําเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะไดล้งชือ่รับรองสําเนาถูกตอ้ง ทัง้นี้ ผูร้ับ
มอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้ับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบยีน 

3)  กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้  

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกับกรณีนติบิคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 โดยผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นังสอืมอบ
ฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่  

3.2 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง
หลักฐานดังตอ่ไปนี้เพิม่เตมิ  

- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว อายุไม่
เกนิ 6 เดอืน กอ่นวันประชมุ  

- หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ Custodian 

ทัง้นี้ เอกสารทีต่น้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของคําแปล 

  


