สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 9
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที่

เดือน

พ.ศ

สัญชาติ

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
 หุน้ สามัญ หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
 หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้

- เสี ยง

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ



เสี ยง ดังนี้

ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ

นายกวีพงษ์ หิ รัญกสิ อายุ
68 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 68/140 หมู่บา้ นเพอร์เฟค
เพลส ซอย6 ถนน รามคาแหง 164
ตาบล/แขวง
มีนบุรี
อาเภอ/เขต มีนบุรี จังหวัด
กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์
10510
หรื อ

นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
อายุ
65 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
88/23/1 หมู่ 2
ถนน
ตาบล/แขวง
บางเขน
อาเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณี ย ์
11000
หรื อ

นายโชติ สนธิวฒั นานนท์
อายุ
61 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
51 หมู่ 8
ถนน
ตาบล/แขวง บางกร่ าง อาเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11000 หรื อ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในผูจ้ องหุน้ / การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 / วิสามัญ (ครั้งที่ - ) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุ งเทพฯ) ห้อง
แกรนด์ รัชดา (ชั้น 5 อาคารธารทิพย์) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

ลงชื่อ

)
ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ

(
)
(
)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

PROXY FORM A: GENERAL PROXY FORM (SIMPLE FORM)
According to Regulation of Department of Business Development
Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550
Written at
Date
Month
(1) I / We

Year
Nationality

with address at
(2) being a shareholder of The AI Energy Public Company Limited
holding the total amount of
shares with the voting rights of
 ordinary share
shares with the voting rights of
 preferred share
shares with the voting rights of

votes as follows;
votes
votes

(3) do hereby appoint either one of the following persons:

Age Years
with address at
Road
Sub-District
District
Province
Postal Code
or

Mr.Kaweephong Hirankasi
Age 68 Years
with address at 68/140 Perfect Place Village Road Ramkhamhaeng 164
Sub-District
Min Buri
District
Min Buri Province Bangkok
Postal Code
10510
or

Mr. Sampan Hunpayon Age 65 Years with address at 88/23/1 Moo 2 Road
Sub-District
Bang Khen District Muang Nonthaburi Province Nonthaburi
Postal Code 11000
or

Mr. Choti Sontiwattananont
Age 61 Years with
address at
51 Moo 8 Sub-District
Bang Krang
District
Mueng Nonthaburi Province Nonthaburi Postal Code
11000
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting/ 2018 Annual/ the
Extraordinary General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 27 April, 2018, 10.00 hours at Chaophya Park Hotel Grand
Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects.
Signed
Shareholder
(
)
Signed
Proxy
(
)
Signed
Proxy
(
)
Signed
Proxy
(
)
Remarks: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not
allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Registration No.
(1)

วันที่
Date

ข้าพเจ้า

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

I/We

(2)

(3)

อยู่บา้ นเลขที่
Address
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”)

สัญชาติ
nationality

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preference share
shares and have the right to vote equal to votes
ขอมอบฉันทะให้
(ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุขอ้ 5)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please use details in Remark
No.5)
1. ชือ่ ______________________________________ อายุ ปี อยู่บา้ นเลขที่ _____________________________
Name
age
years, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชือ่ __นายกวีพงษ์ หิรญ
ั กสิ____________________ อายุ 68
ปี อยู่บา้ นเลขที่ 68/140 หมูบ่ า้ นเพอร์เฟคเพลส ซอย6
Name Mr.Kaweephong Hirankasi
age 67 years, residing at 68/140 Perfect Place Village
ถนน รามคาแหง 164
ตาบล/แขวง มีนบุร ี
อาเภอ/เขต มีนบุร ี
Road Ramkhamhaeng 164
Tambol/Khwaeng Min Buri
Amphur/Khet Min Buri
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10510
หรือ
Province Bangkok
Postal Code 10510
or
3. ชือ่ __นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์__________________ อายุ 65
ปี อยู่บา้ นเลขที่ 88/23/1 หมูท่ ่ี 2
Name Mr.Sampan Hunpayon
age 64 years, residing at 88/23/1 Moo 2
ถนน
ตาบล/แขวง บางเขน
อาเภอ/เขต เมืองนนทบุร ี
Road Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi
จังหวัด นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย์
11000
หรือ
Province Nonthaburi
Postal Code 11000
or
4. ชือ่ ___นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์_______________ อายุ 61
ปี อยู่บา้ นเลขที่ 51 หมู่ 8
Name Mr. Choti Sontiwattananont
age 61 years, residing at 51 Moo 8
ถนน ตาบล/แขวง บางกร่าง
อาเภอ/เขต เมืองนนทบุร ี
Road Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi
จังหวัด
นนทบุร ี
รหัสไปรษณีย์
11000
หรือ
Province Nonthaburi
Postal Code 11000
or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (กรุงเทพฯ) ห้องแกรนด์ รัชดา (ชัน้ 5 อาคารธารทิพย์)
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholder Meeting
2018 on April 27, 2018, at 10.00 hours at Chaophya Park Hotel, Grand Ratchada Room 5th floor, Tarnthip Building, 247
Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:



วาระที่ 1
Agenda No. 1



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560
To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2017, held on
December 21, 2017.

Approve

votes

เห็นด้วย

เสียง
votes

เห็นด้วย

เสียง
votes

เสียง

Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 เห็นด้วย
Approve
วาระที่ 6
Agenda No. 6



votes

votes

Abstain

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2561
To approve the Election of Directors in place of those whose terms are to be expired in 2018.

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To select each director individually
5.1 ชือ่ กรรมการ นายธนิ ตย์ ธารีรตั นาวิ บูลย์
5.1 Name of Director: Mr.Thanit Thareratanavibool
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
5.2 ชือ่ กรรมการ นายกวีพงษ์ หิ รญ
ั กสิ
5.2 Name of Director: Mr. Kaweepong Hirankasi
 เห็นด้วย
Approve

เสียง

พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล
To approve the omission of legal reserved and the omission of Dividend Payment based on the
Company’s operations for year 2017.

เห็นด้วย

วาระที่ 5
Agenda No. 5

Disapprove

เสียง งดออกเสียง

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจาปี
2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไข
To approve the Company and Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive
Income and Statement of Cash Flow for the year 2017 ended December 31, 2017 with Qualified Opinion.

Approve

วาระที่ 4
Agenda No. 4

 ไม่เห็นด้วย

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2560
To acknowledge the 2017 Annual Performance report.

Approve

Agenda No. 3



(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เสียง

วาระที่ 3



(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

เห็นด้วย

วาระที่ 2
Agenda No. 2



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove
5.3 ชือ่ กรรมการ นายดารงค์ จูงวงศ์
5.3 Name of Director: Mr. Damrong Jungwong
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
To approve Directors’ Remuneration for year 2018.

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

วาระที่ 7
Agenda No. 7



เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่ 8
Agenda No. 8



เสียง

Approve

votes



Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษทั ข้อ 9 และข้อ 15
To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the
Company No. 9 and No. 15.

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

วาระที่ 10
Agenda No. 10

 ไม่เห็นด้วย

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับบริษทั
To approve the amendment of the Company’s Articles of Association.

เห็นด้วย

วาระที่ 9
Agenda No. 9



พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2018.

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any).

เห็นด้วย

เสียง

Approve

votes

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

เสียง งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

Abstain

(5)

คาแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ

(6)

ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

Other statements or evidences (if any) of the proxy

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the
proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

หมายเหตุ / Remark

ลงนาม/Signed
(

)

ลงนาม/Signed
(

)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
shares to many proxies for splitting votes.
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the
shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตาม
แบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.
4. กรณีหากมีขอ้ กาหนดหรือข้อบังคับใดกาหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นผูม้ สี ่ว นได้เสียใน
กิจการเรือ่ งใดทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has
interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in
Clause (5).
5. ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษทั ดังนี้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้
(1) นายกวีพงษ์ หิรญ
ั กสิ
หรือ
(2) นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์
หรือ
(3) นายโชติ สนธิวฒ
ั นานนท์
(รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7)
The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;

(1) Mr.Kaweephong Hirankasi
(2) Mr.Sampan Hunpayon
(3) Mr.Choti Sontiwattananont

or
or
(Information of independent directors were shown in the enclosure 7)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting

1.
บุคคลธรรมดา/ Natural person
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสญ
ั ชาติ ไทย/ Thai nationality
(ก)
บัตรประจาตัวของผูถ้ อื หุน้ (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ )
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification
card of state enterprise officer); or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว ต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบอานาจ
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner)
of the proxy.
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก)
หนังสือเดินทางของผูถ้ อื หุน้
Passport of the shareholder; or
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว ต่างประเทศ)
ของผูร้ บั มอบอานาจ
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of
the proxy.
2.
นิ ติบคุ คล/ Juristic person
2.1 นิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and
(ข)
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form
including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 นิ ติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
Corporate affidavit; and
(ข)
บัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี านาจทีไ่ ด้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form
including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถูกต้อง และหากเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ ในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ
โดยโนตารีพบั ลิค
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside
of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ ระชุมได้ตงั ้ แต่เวลา 8.30
น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561 เป็ นต้นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from
8.30 hours. On April 27, 2018.

