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ท่ี AIE 061/2564          วนัท่ี 4 มีนาคม 2564 

เร่ือง การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ทางเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. วิธีการลงทะเบียน ขอ้ปฏิบติั และ เง่ือนไขส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

  2. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ตามท่ีบริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ก าหนดให้มีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์
ท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกบัการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  ณ บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 5  เลขท่ี 254 ถนนเสรีไทย แขวง
คนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร นั้น บริษทัฯ ขอเรียนใหท้ราบว่า บริษทัฯไดท้  าการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง (ฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ) บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
http://www.aienergy.co.th ตั้งแตว่นัท่ี 4 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป  

ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(E-AGM) ขอใหท้่านผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะส่ง 
แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 หรือดาวน์โหลดไดท่ี้ 
http://www.aienergy.co.th และเอกสารยืนยนัตวัตนโดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 มายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 29 มนีำคม 2564 
ผา่นช่องทาง Email: ir@aienergy.co.th หรือ ทางไปรษณียโ์ดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯจดัส่งให้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม หรือ จ่า
ถึง “เลขานุการบริษทั” บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 โดยเม่ือบริษทัฯ ไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุดแลว้และไดรั้บการ
อนุมติั   ทางบริษทัฯจะส่งช่ือผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผา่น (Password ) รวมถึงคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ไปยงัอีเมลท่ี์ไดแ้จง้ 
ลงทะเบียนมา เพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ผา่นระบบของบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการท่ี 
สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด สพธอ. 

ซ่ึงหากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ

ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

         ขอแสดงความนบัถือ 

                        บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                               (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                         กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเลขานุการบริษทั โทร. 0-3487-7486-8 ต่อ 500 Email: ir@aienergy.co.th 

http://www.aienergy.co.th/
http://www.aienergy.co.th/
mailto:ir@aienergy.co.th
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ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2                             
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 1 

เง่ือนไข ข้อปฏิบัติ และวิธกีำรลงทะเบียน ส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมประชุม E-AGM : 
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีเอกสาร (เอกสารแนบ 13) โดยขอให้

ท่านระบุอเีมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่าน ใหช้ดัเจนส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแนบ
ส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี  
1.1.1 บุคคลธรรมดำ 

•  ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย  
- บตัรประจ าตวัผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวั ประชาชน/บตัรขา้ราชการ/บตัรรัฐวิสาหกิจ) 
- ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะและบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 
- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ- ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

• ผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างประเทศ  
- หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น 
- ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ 

1.1.2 นิติบุคคล 

• นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
- หนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือ
รับรองนิติบคุคลท่ีไดอ้อกให้ไม่เกิน 30 วนั ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบคุคลผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคล
นั้นๆ พร้อมประทบัตราบริษทั ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ของกรรมการผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยกรรมการดงักล่าวและ 
-  บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

• นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  
- หนงัสือรับรองนิติบุคคล โดยส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึ้นใน
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค หรือหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนัตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ให้น าหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันั้นให้
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือเจา้หนา้ท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนบคุคล
ดงักล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรอง
เอกสาร (โนตารีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง 
- บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
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บริษทัฯ ขอใหท้่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตนดวักล่าวขา้งตน้

ให้กบับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย ์(โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งให้พร้อมกนัน้ี) 

ถึง: เลขานุการบริษทั 

ท่ีอยู ่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

1.2 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสาร ตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ ร่วมประชุม โดย
เม่ือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัฯ จะจดัส่ง ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม Web Link ในการเขา้สู่
ระบบการประชุม E-AGM ทั้งน้ี ขอความกรุณาให้ท่านผูถื้อหุน้ งดให้ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่
ผูอ้ื่นกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 กรุณา
ติดต่อ บริษทัฯโดยทนัที (อเีมล:์ ir@aienergy.co.th / โทร.034-877-485-8) 

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีแนบไปพร้อมกบั ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสั ผูใ้ช ้(Password) 
โดยรายละเอียดจากอีเมล ์(e-mail) ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหท้่าน ทั้งน้ี ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียน เขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 1 
ชัว่โมงก่อนเร่ิมการประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเร่ิมเม่ือ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น 

1.4 ส าหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ 
“ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดย
อตัโนมติั 

1.5 กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ บริษทั 
ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะระบุช่องทางการติดต่อกบับริษทั ควิด
แลบ จ ากดั ไวใ้นอีเมลท่ี์ไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่าน  

2. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้ำร่วมประชุม E-AGM: 
ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

ท่านใดท่านหน่ึง เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละ

วาระของการประชุมว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ ทั้งน้ี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขดีลบขอ้ความท่ีส าคญั 

ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.หรือ แบบ ข.ปรากฏตามเอกสารแนบ 11 และ 12 หนงัสือ

มอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะให้บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 29 

มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย ์(โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับท่ีบริษทัฯจดัส่งให้พร้อมกนัน้ี) 

ถึง: เลขานุการบริษทั 

mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th
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ท่ีอยู ่: 55/2 หมู่ 8 ถนนเศษฐกิจ 1 ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดทา่นหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงแทน สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการ

อิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆในทุกวาระการประชุม ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สัมพนัธ์ หุ่นพยนตร์ อำยุ 68 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 88/23/1 หมู่ท่ี 2 ต.บำงเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบรีุ 11000 

 

 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายและการพฒันา, สถาบนัสังคมศึกษา 
(ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติกำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 110/2551 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 100/2556  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 

       2545 – 2553    คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       2552 – 2554    ประธานกรรมการด าเนินโครงการปริญญาโท ส าหรับผูบ้ริหาร          

                               มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

       2552 – 2554    กรรมการ                                     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

       2551 – 2554    ประธานกรรมการตรวจสอบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

- บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
             - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน มีจ ำนวน 1 กิจกำร 

 2556 - ปัจจบุนั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากดั  

(มหาชน) 

- กจิกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน มีจ ำนวน  3 กิจกำร 
2556 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั สเปซเมด จ ากดั  

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 

กรรมกำรบริษัทฯ : 9 เมษายน 2556 

 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที ่ 

29 พฤษภำคม 2563: ไม่มี 

 

กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั วุฒิศกัด์ิ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั  
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ บริษทั วุฒิศกัด์ิ คอสเมติก จ ากดั  

 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

- ไม่มี -  
 

2. นำยโชติ สนธิวัฒนำนนท์ อำยุ 65 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 51 หมู่ 8 ต ำบลบำงกร่ำง อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

ต ำแหน่งในบริษัท : - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั 
   รามค าแหง 

ประวัติกำรอบรม : 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
        บริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 178/2556 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : 

       2555 – 2556    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี   บริษทั ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั 

       2553 – 2555    ผูจ้ดัการโรงงาน                               บริษทั จอมพนัธ์กรุ๊ป จ ากดั 

       2534 – 2553    สมุห์บญัชี                                        บริษทั วชัรพล จ ากดั 

ต ำแหน่งอ่ืนในปัจจุบัน : 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน : 

 - บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในล ำดับเดียวกัน 
              - ไม่มี -       

 

 - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

              - ไม่มี -       

- กิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
             - ไม่มี -       

 
 ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร 

              - ไม่มี -       
 

 

 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น 

กรรมกำรบริษัทฯ : 31 พฤษภาคม 2556 

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  

29 พฤษภำคม 2563: 0.0067% (348,000 หุน้) 

 

กำรมีส่วนได้เสียพเิศษ : ไม่มี 
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กำรออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหุน้หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

-    ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      

      ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

-    ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการ     

      ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม 

      รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.     การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ  

        ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3.     ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี 

        ประชุมอาจจะเชิญให้ผูถื้อหุน้นั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้
4. การลงคะแนนลบั อาจจะท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้มี    
        การลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให ้
        ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 
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สิงที่ส่งมำด้วย 2 
แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) 
 

เขียนท่ี................................................................... 
วนัท่ี......... เดือน..................................... พ.ศ.................... 

 
 ขา้พเจา้......................................................................................................สัญชาติ......................อยูบ่า้นเลขท่ี................................
ถนน.........................................................ต าบล/แขวง.....................................................อ าเภอ/เขต.............................................................. 
จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์......................อีเมล.์.......................................................เบอร์โทรศพัท.์............................... 
(กรุณำใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ เพ่ือให้บริษัทฯ ติดต่อท่ำนในกรณีที่ท่ำนใส่อเีมล์ไม่ถูกต้อง) 
 

เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ิน.....................................................หุ้น 
ขา้พเจา้ขอยืนยนัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 
น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 กรุณาส่ง weblink ส าหรับเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM), ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงั
อีเมล ์(e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี อีเมล ์(e-mail)..................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...............................................................................ผูถื้อหุ้น 
                                                                                                                (...............................................................................) 

 
 
    ลงช่ือ...............................................................................พยาน 

                                                                                                                (..............................................................................) 
 

 
หมำยเหตุส ำคัญ: โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบัน้ีท่ีกรอก
เรียบร้อยแลว้ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน ตามท่ีระบใุนเอกสารแนบ 9  เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
E-AGM ให้แก่บริษทัฯภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 ผา่นช่องทางต่อไปน้ี 

- ช่องทาง E-mail: ir@aienergy.co.th  
- ช่องทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษทัฯจดัส่งให้พร้อมกนัน้ี 

ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บ Username และ Password ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษทัฯทาง อีเมล:์ ir@aienergy.co.th หรือ โทร. 
034-877-485-8  
 

mailto:ir@aienergy.co.th
mailto:ir@aienergy.co.th%20หรือ

