
 
 

 

หนา้ 1 ของ 1 หนา้ 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  

Proxy (Form A.) 

เขยีนที ่      
Written at 

วันที ่      เดอืน     พ.ศ.    
Date        Month                                Year 

(1) ขา้พเจา้          สัญชาต ิ        
         I / We                        nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่             
Address 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 
being a shareholder of Thai Solar Energy Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ      เสยีง ดังนี ้
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 ้โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทปรากฏ 

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่4) Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in Enclosure 4) 

 

  (1)          อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที ่
                                                                                                                                      age             years, residing at 

     ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต 
                                                           Road                                                  Tambol/Khwaeng                                   Amphur/Khet 

     จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์      หรอื 
                                                Province                                             Postal Code                               OR 

 (2)  นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ      อาย ุ 67   ปี อยูบ่า้นเลขที ่
                                            Mrs.Siripen  Sitasuwan                                                                     age        67   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       อายุ  63   ปี อยูบ่า้นเลขที ่
                                 Mr.Prasan  Chuaphanich                                                                    age       63   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 

 

 (4)  นายบญุช ู ดเิรกสถาพร      อาย ุ 69   ปี อยูบ่า้นเลขที ่
                                 Mr.Boonchoo Direksathapon        age       69   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  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2559 ในวันที ่27 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนท ์  

ทาวเวอร ์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 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 27 

April 2016 at 10:00 a.m. at meeting Room 8th floor, Maleenont Tower (Tower MII), 3199 Maleenont Tower, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, 

Bangkok 10110  

กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชือ่/Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

ลงชือ่/Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

ลงชือ่/Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

ลงชือ่/Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
หมายเหต ุ : ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Remark : 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. 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 


