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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 
 

 
 เขียนที่  
 Written at 
 วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยูบ้่านเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 District  Province  Postal Code  
       
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 

   

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุ้นสามญั  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to   votes 
     
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 6) 
   
  1. ชื่อ นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ อาย ุ 63 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 22/104 

   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง บางตลาด อ าเภอ/เขต ปากเกร็ด 

   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั นนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11120  หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
          

          

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 
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   3. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที ่  

   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์     
   Province Postal Code     
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั ง้ที่ 

1/2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2019 on Friday 11 January 2019 at 13.30 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. 

  
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 

  
 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Independent Director Proxy 

 
 
 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 



                    หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)                                                                                                 

 

หน้า 80 
 
 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 

 
 เขียนที่  
 Written at 
 วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยูบ้่านเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 District  Province  Postal Code  
       
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 

   

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุ้นสามญั  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to  Votes  
     
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 6) 

 

  1. ชื่อ นายสุวิทย์ สิงหจันทร์ อาย ุ 63 ปี อยูบ้่านเลขที ่ 22/104 

   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง บางตลาด อ าเภอ/เขต ปากเกร็ด 

   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั นนทบุรี รหสัไปรษณีย์ 11120  หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชื่อ  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที ่  

   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์     
   Province Postal Code     
         

 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั ง้ที่ 
1/2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชมุ ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at anyone of the above as my/our proxy to attend and vote 
on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No .1/2019 on Friday 11 January 2019 at 13.30 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( ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2018 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
  )a( The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or 
  )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  )b( The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 2 Consider and approve the reduction of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 

Memorandum of Association to reflect the reduction of the Company’s registered capital 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
 )a( The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 )b( The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน า้มันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

Agenda 3 Consider and approve the investment in the Oil Pipeline Transportation System to Northeastern Region Project, its subsidiary 
company 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
 )a( The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 )b( The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 4 Consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s 
Memorandum of Association to reflect the increase of the Company’s registered capital;  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
 )a( The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 )b( The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

   
         
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด )Private Placement) 
Agenda 5 Consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by way of private placement; 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
 )a( The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 )b( The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
Agenda 6 Consider and approve the appointment the Company's director in the vacant position;  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
 )a( The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 )ข(  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 )b( The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  
วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ )ถ้ามี(  
Agenda 7 Consider other matters )if any( 
   
 
)5( การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 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 
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)6( ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
เลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 

  
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
  

 
ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Independent Director Proxy 

 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

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. 
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ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Regular Continued Proxy (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ใน วันศุกร์ท่ี 11 มกราคม 2562 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขท่ี 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือท่ีจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for anyone of the above as my/our proxy to attend and vote 
on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019  on Friday 11 January 2019 at 13.30, 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) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เร่ือง  
Agenda  Subject 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 

Signed  Independent Director Proxy 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Power of Attorney Form C  

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
(this form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian in Thailand to be share depository) 

___________________________ 
เขียนท่ี  ___________________________________________________ 
Written at     
วนัท่ี ___________  เดือน____________________พ.ศ. _____________  

                   Date                 Month   Year 
(1) ข้าพเจ้า I /We ____________________________________________________________________  สญัชาติ Nationality _____________________________ 
 

ท่ีอยู ่Address: ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ( Custodian ) ให้กบั __________________________________ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)    

      as an operator in the business of the custodian for a shareholder of Power Solution Technology Public Company Limited, 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  ___________________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _________________________________________ เสียง ดงันี ้ 
holding total of     shares and having                        votes as follows; 
หุ้นสามญั __________________________________________  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _________________________________________ เสียง 

      Common share                                  shares and having                                                                                                        votes 
(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize  

 (1) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ __________________________ปี   
       Mr. / Mrs. / Miss        Age                                       year(s) 
       ท่ีอยู ่ _________________________________________________________________________________________________________หรือ   
       Address                              or 

 (2) นาย / นาง / นางสาว ______________________________________________________   อาย ุ __________________________ปี   
      Mr. / Mrs. / Miss        Age                                       year(s) 
      ท่ีอยู ่ _________________________________________________________________________________________________________หรือ   
      Address                             or 

 (3) นาย / นาง / นางสาว _____________________________________________________   อาย ุ __________________________ปี   
       Mr. / Mrs.  /Miss        Age                                       year(s) 
       ท่ีอยู ่_________________________________________________________________________________________________________  
       Address                        
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั ้งท่ี 1/2562 ในวนัศุกร์ท่ี 11 
มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภัตตาคารจิตรโภชนา เลขท่ี 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Friday 11 January 
2019 at 13.30  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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows; 
□ มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Full authorization to vote by all number of shares held by me. 
□ มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Partial authorization: 
 □ หุ้นสามญั ________________________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _______________________________________   เสียง 
  Common share     shares and having                                                                                             votes 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2018 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท 

Agenda 2 Consider and approve the reduction of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 
Association to reflect the reduction of the Company’s registered capital 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
 (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน า้มันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ซึ่งเ ป็น

บริษัทย่อยของบริษัท 
Agenda 3 Consider and approve the investment in the Oil Pipeline Transportation System to Northeastern Region Project, its subsidiary company 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
 (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 4 Consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to reflect the increase of the Company’s registered capital; 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
 (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

   
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
Agenda 5 Consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by way of private placement; 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
 (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
Agenda 6 Consider and approve the appointment the Company's director in the vacant position; 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
 (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove             Abstain Disapprove 

 

  
วาระที่ 7 พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 7 Consider other matters (if any) 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียง
ของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

  
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
  

 
ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 

Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ 

Signed  Independent Director Proxy 

 
หมายเหต ุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้

เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
 
Remarks 
1. This Proxy Form C is only for a shareholder who as a foreign investor as appeared in the registration record and has appointed Custodian in Thailand to be share 

depository. 
2. The documents required to be attached with the proxy are: 

(1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy. 
(2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct Custodian business. 

3.  The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more 
than one attorney for the purpose of separating his/her vote in the meeting. 

4.  Election of Director can be made either the whole group of director or individual director. 
5.  In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Continued Proxy (Form C) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ใน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุ ภตัตาคารจิตรโภชนา เลขท่ี 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ด้วย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at 
the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on Friday 11 January 2019 at 13.30, 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. 

วาระที่  เร่ือง  

Agenda  Subject 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระที่  เร่ือง  

Agenda  Subject 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงช่ือ  กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed  Independent Director Proxy 

 
 
 
  


