
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
 
 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Stamp Duty Baht 20) 
 
 เขยีนที ่  
 Written at 
 วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  
 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 ดงันี้ 
 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) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 7) 
   
  1. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
   3. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์     
   Province Postal Code     
 
  



 

 

 
 
 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2559 ในวนัองัคารท่ี 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No. 1/2016 on Tuesday 30 August 2016 at 14.00, 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. 

  
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

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. 

  
 
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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) 

 
 เขยีนที ่  
 Written at 
 วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  
 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 ดงันี้ 
 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) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 7) 

 

  1. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์     
   Province Postal Code     

 
 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้   เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้ที ่1/2559 ในวนัองัคารท่ี 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
No. 1/2016 on Tuesday 30 August 2016 at 14.00, 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. 

นายสวิุทย ์ สิงหจนัทร ์ 61 22/104 

หมู่ท่ี 9 บางตลาด ปากเกรด็ 

นนทบรีุ 11120 



 

 

 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษทัลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ (MW) ในจงัหวดั

สระแก้ว 
Agenda 2 Consider and approve that the Company invests in solar power plant project with production capacity of 5 

megawatts (MW) in Sakaeo Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(MW) ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
Agenda 3 Consider and approve that PST Energy 2 Company Limited, a subsidiary of the Company, invests in solar power 

plant project with production capacity of 5 megawatts (MW) in Samutsongkhram Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรปูแบบของตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange: 

B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
Agenda 4 Consider and approve the issue and offering of short-term debentures and/or long-term debentures in the form of 

Bill of Exchange (B/E) and/or Bond under the combined financial amount not exceeding Baht 1,500 Million 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 5 พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5 Consider other matters (if any) 



 

 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง

และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา

เลอืกลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 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. 

  
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถอืเสมอืนว่า
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. 
  
 
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 

 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ 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) 

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

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ในวนัองัคารท่ี 
30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2016 which will be held on Tuesday 30 August 2016 at 14.00, 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  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
 
  



 

 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy (Form C) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 

 
 เขยีนที ่  
 Written at 
 วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 ส านกังานตัง้อยู่ที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  
 District  Province  Postal Code  
       
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   
 in our capacity as the custodian for  
   
 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ  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 ดงันี้ 
 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) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 7) 
  1. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์     
   Province Postal Code     
         

นายสวิุทย ์ สิงหจนัทร ์ 61 22/104 

หมู่ท่ี 9 บางตลาด ปากเกรด็ 

นนทบรีุ 11120 



 

 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั ้งที ่1/2559 
ในวนัองัคารท่ี 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสาย
ไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2016 
on Tuesday 30 August 2016 at 14. 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 
  มอบฉนัทะบางส่วน 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) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2559 
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัให้บริษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ (MW) ในจงัหวดั

สระแก้ว 
Agenda 2 Consider and approve that the Company invests in solar power plant project with production capacity of 5 megawatts 

(MW) in Sakaeo Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต ์(MW) ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
Agenda 3 Consider and approve that PST Energy 2 Company Limited, a subsidiary of the Company, invests in solar power plant 

project with production capacity of 5 megawatts (MW) in Samutsongkhram Province 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 



 

 

  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีระยะสัน้ และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange: 

B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
Agenda 4 Consider and approve the issue and offering of short-term debentures and/or long-term debentures in the form of Bill of 

Exchange (B/E) and/or Bond under the combined financial amount not exceeding Baht 1,500 Million 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on our behalf at his/her own discretion.   Or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with our instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
    Approve with votes  Disapprove with votes  Abstain with votes 
            
วาระท่ี 5 พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 5 Consider other matters (if any) 
 
 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ
ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอื
ลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 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. 

 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า
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. 
 

 
ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 

 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

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) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
 a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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 ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื          
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional 
authorization in the Attachment to Proxy Form C. 



 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

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

Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพาเวอร ์โซลชู ัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ในวนัองัคารท่ี 
30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of the 
Shareholders No. 1/2016 which will be held on Tuesday 30 August 2016 at 14.00, 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. 

______________________________ 
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   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
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     เหน็ดว้ย  เสยีง  ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
     Approve with  votes  Disapprove with  votes  Abstain with  votes 
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