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ที ่EGM 001/2560 

 31 พฤษภาคม 2560 

เรือ่ง   ขอเชญิประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย    1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

2. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) 

3. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบ่รษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุ 

 4. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

 5. ขอ้บังคับบรษัิทเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

6.  เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุ 

7.  แผนทีส่ถานทีจั่ดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 

8. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode   

 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ไดม้มีตกิ าหนดวันประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

1/2560 ในวันพุธที ่14 มถิุนายน 2560 เวลา 14:00 น. (เริม่ลงทะเบยีน 13:00 น.) ณ หอ้งประชุมชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร์ 

(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  โดยมี

ระเบยีบวาระการประชมุดังนี ้

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่19 เมษายน 2560 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่19 เมษายน 2560 โดยไดม้กีาร

จัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งใหก้รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 

ส า นักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรอ้มทั ้ง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง และบรษัิทไม่ไดร้ับขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ข

รายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด  

 ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 เมือ่วันที ่ 19 เมษายน 2560 ไดบั้นทกึถกูตอ้ง

ตามความเป็นจรงิ ซึง่ไดจั้ดท าแลว้เสร็จและไดส้่งใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้

เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกล่าว 

โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนในจ านวนไม่เกนิ 544,500,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 

1,815,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่

จ านวนไม่เกนิ 544,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจท ัว่ไป 

(General Mandate)  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพือ่รองรับการขยายธุรกจิของบรษัิทฯ ในการเตรยีมงานกอ่สรา้งและพัฒนาโครงการใหม่ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงตอ้งเตรียมแผนงานในดา้นเงินทุนใหเ้พียงพอและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ

สถานการณ์ในอนาคต  

 ความเห็นคณะกรรมการ: การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถงึ การเพิม่ทนุของบรษัิทฯ โดย

การขอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวล้่วงหนา้ และใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดวัตถปุระสงคก์ารออกและจัดสรรหุน้

เพิม่ทนุ เชน่ การก าหนดราคา วันและเวลาทีเ่สนอขาย หรอืเงือ่นไขในการเสนอขายในแตล่ะคราวตามความเหมาะสม 

 โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเพิม่ทุนของบรษัิทจดทะเบยีนใหร้องรับ

การเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบรษัิทจดทะเบยีนสามารถขอมตจิ านวนหุน้เพิม่ทนุและประเภท

การจัดสรรจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไวล้่วงหนา้และใหอ้ านาจคณะกรรมการบรษัิทก าหนดวัตถุประสงค ์การออกและจัดสรรหุน้

เพิม่ทนุตามความเหมาะสม ซึง่การเพิม่ทนุดังกลา่วจะเพิม่ความคลอ่งตัวในการระดมทนุ และเป็นการบรหิารโครงสรา้งทุนให ้

สอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและทันต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิม่ศักยภาพ

ในการแขง่ขันทางธุรกจิ ควบคูก่ารยดึหลักปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ดว้ย  
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 สาระส าคัญของการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มดีังนี ้

 

ประเภทของการจดัสรร ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น 

(RO) 

ประชาชนท ัว่ไป 

(PO) 

บคุคลในวงจ ากดั 

(PP) 

จ านวนหุน้ * 

(Size Limit) 

ไมเ่กนิ 30% ไมเ่กนิ 20% ไมเ่กนิ 10% 

 เรยีกช าระหุน้เพิม่ทนุรวมไดไ้มเ่กนิ 30% 

โดยเป็นการเสนอขายทีไ่มเ่ป็นตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิไดไ้มเ่กนิ 20% 

ราคาเสนอขาย ไมก่ าหนด ตอ้งไมเ่ขา้ขา่ยเป็นราคาต า่ตามเกณฑร์าคาของ 

ส านกังาน ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจดัสรร ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี (AGM) คร ัง้ถดัไป หรอืวนัที่

กฎหมายก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุม AGM ในคร ัง้ถดัไป                

แลว้แตว่นัใดจะถงึกอ่น 

ประเภทหลกัทรพัย ์ หุน้สามญั หุน้บุรมิสทิธ ิหรอื

ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้

เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 

หุน้สามญั หรอืหุน้บรุมิสทิธ ิ

หมายเหต:ุ *Size Limit คดิเป็นสดัสว่นของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate 

 คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่ทนุในจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 บาท 

จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,815,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 2,359,500,000 บาท โดยการออกหุน้

สามัญเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 544,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รษัิทฯ มเีงนิทุนเพิม่เตมิ

ส าหรับการด าเนนิกจิการและขยายธุรกจิของบรษัิทฯ โดยการเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 ทัง้นี ้โดยการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีด และเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน รวมทัง้ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการด าเนินการอัน

จ าเป็นและสมควรใดๆ ทีเ่กีย่วกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นี ้โดยรวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุเขา้จด

ทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

  การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน

แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุน ตามวาระที ่2 บรษัิทตอ้งด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของ

หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ  

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ 4 ของ

หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ในวาระที ่2 ขา้งตน้ โดยมรีายละเอยีด

ของทนุจดทะเบยีนใหมด่ังตอ่ไปนี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน  2,359,500,000  บาท (สองพันสามรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหา้แสนบาท) 

  แบง่ออกเป็น  2,359,500,000  หุน้ (สองพันสามรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหา้แสนหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ  1  บาท  (หนึง่บาท)  

  โดยแบง่ออกเป็น 

  หุน้สามัญ  2,359,500,000  หุน้  (สองพันสามรอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหา้แสนหุน้) 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ  -ไมม่-ี ” 

 การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมเ่ป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ภายใตก้ารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล จากการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ ภายใตก้ารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปตามวาระที ่2 

ขา้งตน้นัน้ บรษัิทฯ ตอ้งด าเนินการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 544,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ภายใตเ้งือ่นไขและสัดสว่นตามทีก่ฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด   

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ขา้งตน้ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 

544,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ส าหรับการเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมี

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึง่สรปุไดด้ังนี ้

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 363,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ  

(2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 181,500,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด 

ทัง้นี้ ราคาทีจ่ะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด ตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดทีใ่ชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ย

ถว่งน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ยอ้นหลังไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวันท าการตดิตอ่กัน แตไ่มเ่กนิสบิหา้วันท า

การตดิต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดังกล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ใน

แต่ละวัน ทัง้นี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลังไม่เกนิกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกทีบ่รษัิทฯ จะเสนอขายต่อ               

ผูล้งทุน รวมถงึการออกและจัดสรรหุน้เพิม่ทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยก์ าหนด 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ในคราวเดยีวกันหรอื

หลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายใหบุ้คคลใดก่อนหรอืใหท้กุกลุม่บคุคลรวมกันในคราวเดยีวกันก็ได ้รวมถงึการก าหนดราคา

เสนอขาย วันและเวลาทีเ่สนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

การจัดสรรหุน้เพิม่ทุนดังกล่าวใหด้ าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันทีบ่รษัิทฯ จัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป

หรอืภายในวันทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นีแ้ลว้แตวั่นใดจะถงึกอ่น 

 

อนึง่ เมือ่มกีารจัดสรรหุน้เพิม่ทนุโดยวธิกีารตาม (1) และ (2) ขา้งตน้แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนทีเ่พิม่ตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 

30 ของทนุช าระแลว้ ณ วันทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตใิหเ้พิม่ทนุซึง่เป็นจ านวนไมเ่กนิ 544,500,000 หุน้ 

 

ทัง้นี้ การเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปเขา้เกณฑต์ามหมวด 1  ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 72/2558 ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มอี านาจพจิารณาก าหนด

ราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทุนตามราคาตลาดในชว่งทีเ่สนอขายนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ จะใชค้วามรอบคอบในการพจิารณา

ก าหนดวัตถุประสงคข์องการเพิม่ทนุ ราคาเสนอขายในราคาทีด่ทีีสุ่ดตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ ซึง่

ตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 และเงื่อนไขในการเสนอขาย 

และตรวจสอบขอ้มูลเป็นอย่างด ีเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีี่สดุของบรษัิทฯ อย่างแทจ้รงิ โดยค านงึถงึการรักษาสทิธแิละความเป็น

ธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ในวันที ่25 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อื

หุน้ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวันที ่26 พฤษภาคม 2560  
บรษัิทฯ จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ในวันพุธที ่14 มถิุนายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชมุ        

ชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ตัง้แตเ่วลา 13:00 น. เป็นตน้ไป 

ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

แทนในการประชมุครัง้นีไ้ด ้ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 มาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุนี ้

หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถ download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะที่

ละเอยีดชดัเจน) หรอื แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้) ไดจ้าก

เว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

นอกจากนี้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

โดยขอ้มลูกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  ซึง่แนบมากับหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ 

ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากท่านไดโ้ปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบรษัิทฯ ภายในวันที ่5 มถิุนายน 

2560 โดยส่งมาทีฝ่่ายสนับสนุนองคก์ร บรษัิท ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชัน้ 16 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

           

 (นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 

       ประธานกรรมการบรษัิท 

http://www.thaisolarenergy.com/
niwet.b
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