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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
 
 
 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น _______________ เขียนที ่  
Shareholder registration number Written at  
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date Month Year 
 
(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ   
 I/We Nationality  

 อยู่เลขท่ี ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง  
 Residing / located at Soi  Road Subdistrict   

 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  
 District  Province Postal Code 
   
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ (มหาชน) 
 Being a shareholder of  Clover Power Public Company Limited   

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ เสียง ดังนี ้
 Holding a total of shares and having the vote equal to votes as 
follows: 

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 Ordinary share shares having the vote equal to  votes  

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
 Preference share shares having the vote equal to votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

 1. ช่ือ อาย ุ ปี
 อยู่เลขท่ี  

Name Age years residing at 

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์ หรือ 
Province Postal Code Or 

 ช่ือ อาย ุ ปี อยู่เลขท่ี  
Name Age years residing at 

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
Road Subdistrict District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  
Province Postal Code 
 

กรณเีลือกขอ้ 1. ให้ทำเครือ่งหมาย  และ
ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ 
If choosing No. 1 please mark  and 
provide details of the proxies. 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp  
of THB20  

39
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 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
The independent directors of the Company as follows:  
 
 รศ. ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ ์หรือ 

Assoc. Prof. Montri Socatiyanurak, Ph.D. or 

 นางทิพยสุดา ถาวรามร หรือ 
Mrs. Tipsuda Thavaramara or 

 นายอภิชาติ ลิ้มเมธ ี
Mr. Aprichat Limmethee 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 7) 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy 
is unable to attend the meeting, one of the other independent directors 
shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent 
Directors are set out in Enclosure 7.)  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น
ประจำปี 2565 ของบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืแจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting 
of Shareholders of Clover Power Public Company Limited on Friday, April 29, 2022 at 10.00 a.m., via electronic 
meeting, or any adjournment at any date, time and place thereof.  

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves 
in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
     (         ) 

ลงช่ือ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 

ลงช่ือ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
        (     ) 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
         (     ) 

หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Remark :  Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the 
meeting and shall not split the number of shares to several proxies for splitting vote.  

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2 please mark  
and select one of the 
independent directors. 

. 
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