
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Stamp Duty Baht 20) 
 
 เขยีนที่  
 Written at 
 วนัที่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยูบ่า้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
 District  Province  Postal Code  
       
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 
   
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงัน้ี 
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to   votes 
     
(3) ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 9.) 
   
  1. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
   3. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์     
   Province Postal Code     
 
  



 

 

 
 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัพธุท่ี 23 ธนัวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368  ซอยพหลโยธิน 62 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No. 1/2015 on Wednesday 23 December 2015 at 13.00, at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 26/368, Soi Phaholyothin 
62, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

  
 กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่มผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะให้ถือ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the 
vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form. 

  
 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
Remarks    
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions 
and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 



 

 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 

 
 เขยีนที่  
 Written at 
 วนัที่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยูบ่า้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
 District  Province  Postal Code  
       
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 
   
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงัน้ี 
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to  Votes  
     
(3) ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 9.) 
  1. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  3. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์     
   Province Postal Code     

 
  



 

 

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น
ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัพธุท่ี 23 ธนัวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368  ซอยพหลโยธิน 62 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No. 1/2015 on Wednesday 23 December 2015 at 13.00, at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 26/368, Soi Phaholyothin 
62, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเข้าซ้ือหุ้นและลงทนุเพ่ิมเติมในบริษทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั 
Agenda 2 Consider and approve that the Company purchase all issued shares and invest in Aran Power Company Limited 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเข้าซ้ือหุ้นและลงทนุเพ่ิมเติมในบริษทั เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากดั 
Agenda 3 Consider and approve that the Company purchase all issued shares and invest in Settheesuphan Biogreen  

Power Company Limited 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
Agenda 4 Consider and approve that Biogogreen Company Limited invest in biomass power plant project located in Nakorn 

Sri Thammarat Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 



 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดัสโุขทยั 
Agenda 5 Consider and approve that Biogogreen Company Limited invest in biomass power plant project located in Sukhothai 

Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดัอุดรธานี 
Agenda 6 Consider and approve that Biogogreen Company Limited invest in biomass power plant project located in Udonthani 

Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 224,567,750 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบียน 

Agenda 7 Consider and approve a reduction of the Company’s registered capital from Baht 225,000,000 to Baht 224,567,760  
and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the capital reduction 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right 
Offering) 

Agenda 8 Consider and approve the issuance of Warrants PSTC-W1 representing the right to purchase newly issued ordinary 
shares of the Company in the amount of not exceeding 442,283,875 units to the existing shareholders subscribed 
and allocated with new ordinary shares allotted and offered in proportion to their respective shareholdings (Right 
Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
         



 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 224,567,750 บาท (ภายหลงัจากการลดทุน
ในวาระท่ี 7) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 492,597,533.30  บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

Agenda 9 Consider and approve an increase of the Company’s registered capital from Baht 224,567,750 (following the capital 
reduction under Agenda 7) to Baht 492,597,533.30 and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum 
of Association to reflect the capital increase 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion. or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัจ านวน 2,680,297,833 หุ้น 
Agenda 10 Consider and approve the allocation of the Company’s new ordinary shares in the amount of 2,680,297,833 shares 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 11 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 Other matters (if any) 
  
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่า  การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of 

the shareholder 
  
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

เลอืกลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบ
ฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 

 In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy 
shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalves as the proxy deems appropriate. 

  
  



 

 

กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่มผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the vote of 
the proxy which is not in accordance with this proxy form. 
  
 
 

ลงชื่อ  ผูม้อบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 

 
 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into 
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 
Attachment to Proxy Form B. 

  



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Regular Continued Proxy (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัพธุท่ี 23 
ธนัวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2015  which will be held on Wednesday 23 December 2015 at 13.00, at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 
26/368, Soi Phaholyothin 62, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

______________________________ 
 

วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
 
  



 

 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy (Form C) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 

 
 เขยีนที่  
 Written at 
 วนัที่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 ส านกังานตัง้อยูท่ี่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
 District  Province  Postal Code  
       
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
 in our capacity as the custodian for  
   
 ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 
   
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงัน้ี 
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to   votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to    votes 
     
(2) ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 9.) 
  1. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  3. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์     
   Province Postal Code     



 

 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 
ครัง้ในวนัพธุท่ี 23 ธนัวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368  ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสาย
ไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2015 
on Wednesday 23 December 2015 at 13.00, at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 26/368, Soi Phaholyothin 62, Phaholyothin Road, 
Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
  มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 
  มอบฉันทะบางส่วน คอื 

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 
   หุน้สามญั  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้  เสยีง 
   Ordinary shares  Shares in total which are entitled to cast  Votes 
   หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้  เสยีง 
   Preferred shares  Shares in total which are entitled to cast  Votes 
  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสยีง 
  Total  Votes 
     
(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเข้าซ้ือหุ้นและลงทนุเพ่ิมเติมในบริษทั อรญั เพาเวอร ์จ ากดั 
Agenda 2 Consider and approve that the Company purchase all issued shares and invest in Aran Power Company Limited 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัเข้าซ้ือหุ้นและลงทนุเพ่ิมเติมในบริษทั เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์จ ากดั 
Agenda 3 Consider and approve that the Company purchase all issued shares and invest in Settheesuphan Biogreen Power 

Company Limited 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 



 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
Agenda 4 Consider and approve that Biogogreen Company Limited invest in biomass power plant project located in Nakorn Sri 

Thammarat Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดัสโุขทยั 
Agenda 5 Consider and approve that Biogogreen Company Limited invest in biomass power plant project located in Sukhothai 

Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัให้บริษทั ไบโอโกกรีน จ ากดั ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในจงัหวดัอุดรธานี 
Agenda 6 Consider and approve that Biogogreen Company Limited invest in biomass power plant project located in Udonthani 

Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 224,567,750 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียน 

Agenda 7 Consider and approve a reduction of the Company’s registered capital from Baht 225,000,000 and the amendment to 
Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to reflect the capital reduction 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
            
            
            
            



 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 442,283,875 หน่วย ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right 
Offering) 

Agenda 8 Consider and approve the issuance of Warrants PSTC-W1 representing the right to purchase newly issued ordinary 
shares of the Company in the amount of not exceeding 442,283,875 units to the existing shareholders subscribed and 
allocated with new ordinary shares allotted and offered in proportion to their respective shareholdings (Right Offering) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 224,567,750 บาท (ภายหลงัจากการลดทุนใน 

วาระท่ี 7) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 492,597,533.30 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

Agenda 9 Consider and approve an increase of the Company’s registered capital from Baht 224,567,750 (following the capital 
reduction under Agenda 7) to Baht 492,597,533.30 and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
Association to reflect the capital increase 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัจ านวน 2,680,297,833 หุ้น 
Agenda 10 Consider and approve the allocation of the Company’s new ordinary shares in the amount of 2,680,297,833 shares 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 11 วาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 Other matters (if any) 
  
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะน้ี ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและ

ไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid 
and will be regarded as having not been cast by us in our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผู้ รบัมอบ
ฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 

 If our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter 
other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the 
votes on our behalf at his/her own discretion. 

 
 



 

 

กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been performed by ourselves except for the vote of the 
proxy which is not in accordance with this proxy form. 
 

 
ลงชื่อ  ผูม้อบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชื่อ  ผูร้บัมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 

 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a 
local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉันทะ คอื 
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 

the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy 
form on the shareholder's behalf; and 

(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
 a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into 
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ          
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional 
authorisation in the Attachment to Proxy Form C. 



 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

Regular Continued Proxy (Form C) 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัพธุท่ี 23 
ธนัวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2015 which will be held on Wednesday 23 December 2015 at 13.00, at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 
26/368, Soi Phaholyothin 62, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

______________________________ 
 

วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
     Approve with  votes  Disapprove with  votes  Abstain with  votes 
                
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
     Approve with  votes  Disapprove with  votes  Abstain with  votes 
                
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
     Approve with  votes  Disapprove with  votes  Abstain with  votes 
                
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
     Approve with  votes  Disapprove with  votes  Abstain with  votes 
                



 

 

วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
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