
   

เอกสารแนบ 9 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า  
เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ  

  
 (1)   ขา้พเจา้        สญัชาติ     
 อยูบ่า้นเลขท่ี             

  (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง  ดงัน้ี 
   
  หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
                          หุน้บุริมสิทธิ                                 - หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้ 

                                                                               อาย ุ                      ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี                                              
 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                                                                                                      
 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย ์                      หรือ 

      นายกวพีงษ ์หิรัญกสิ อาย ุ          69        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี 68/140 หมู่บา้นเพอร์เฟค
เพลส ซอย6 ถนน   รามค าแหง 164  ต าบล/แขวง            มีนบุรี             อ าเภอ/เขต      มีนบุรี       จงัหวดั         กรุงเทพฯ  
รหสัไปรษณีย ์            10510                      หรือ 
      นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต ์ อาย ุ           66        ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  88/23/1 หมู่ 2   
ถนน  -     ต าบล/แขวง            บางเขน                          อ าเภอ/เขต เมืองนนทบุรี     
จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์            11000                      หรือ 
      นายโชติ สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ           62        ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  
ถนน  -   ต าบล/แขวง  บางกร่าง        อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี   จงัหวดั         นนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์ 11000   หรือ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในผูจ้องหุน้ / การประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 / วสิามญั (คร้ังท่ี - ) ในวนัศุกร์ท่ี  26  เมษายน 2562   เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์
จูน หอ้งแกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ฟอร์จูน ทาวน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ ลงช่ือ                                                            ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                ผูรั้บมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 
 
 
หมายเหตุ  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 
 



   

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  Year  
 
 
(1) I / We 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  votes as follows;   
 ordinary share shares with the voting rights of   votes 
 preferred share                          - shares with the voting rights of - 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 69   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 66   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 62   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/ 2019 Annual/  the 
Extraordinary  General Meeting of Shareholders (-) to be held on Friday, 26 April, 2019, 10.00 hours at Grand Mercure Bangkok 
Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 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. 
 
 
 



   
เอกสารแนบ 10       

   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 เขยีนที ่     
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                         Written at 

Shareholders’ Registration No.                                วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   

                                 Date          Month        Year 
 (1)   ขา้พเจา้  

            I/We                                                                                                                                                            

            อยู่บา้นเลขที ่                สญัชาต ิ                                                                                                                            

            Address          nationality 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

Being a shareholder of AI Energy 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 ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสยีง  
     Ordinary share          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ         หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสยีง 
     Preference share         shares and have the right to vote equal to votes 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตุขอ้ 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 อยู่บา้นเลขที ่_____________________________              

Name                                    age      years, residing at  
ถนน       ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet    
จงัหวดั          รหสัไปรษณยี ์        หรือ 
Province    Postal Code   or 

❑2.  ชือ่ __นายกวพีงษ์ หริญักส_ิ___________________ อายุ   69      ปี อยู่บา้นเลขที ่68/140 หมูบ่า้นเพอรเ์ฟคเพลส ซอย6 
Name   Mr. Kaweephong Hirankasi  age 69 years, residing at 68/140 Perfect Place Village 
ถนน     รามค าแหง 164  ต าบล/แขวง  มนีบุร ี   อ าเภอ/เขต   มนีบุร ี   
Road Ramkhamhaeng      164 Tambol/Khwaeng Min Buri  Amphur/Khet   Min Buri 
จงัหวดั    กรุงเทพฯ      รหสัไปรษณยี ์ 10510        หรือ 
Province   Bangkok Postal Code 10510  or 

❑3.  ชือ่ __นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต_์_________________ อายุ     66      ปี อยู่บา้นเลขที ่  88/23/1 หมูท่ี ่2        
Name Mr. Sampan Hunpayon age 66 years, residing at 88/23/1 Moo 2 
ถนน         -  ต าบล/แขวง   บางเขน   อ าเภอ/เขต  เมอืงนนทบุร ี
Road   -                                                          Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi 
จงัหวดั    นนทบุร ี      รหสัไปรษณยี ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi Postal Code   11000  or 

❑4.  ชือ่ ___นายโชต ิสนธวิฒันานนท์_______________ อายุ     62      ปี อยู่บา้นเลขที ่ 51 หมู ่8   
Name Mr. Choti Sontiwattananont age 62 years, residing at 51 Moo 8  
ถนน  -  ต าบล/แขวง     บางกร่าง  อ าเภอ/เขต      เมอืงนนทบุร ี  
Road -                                                           Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi  
จงัหวดั  นนทบุร ี     รหสัไปรษณยี ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi  Postal Code   11000  or 

คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2562 ในวนัที ่26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพฯ ฟอรจ์นู หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 เลขที ่1 
ถนนรชัดาภเิษก ฟอรจ์ูน ทาวน์ ดนิแดง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders on April 26, 2019, at 10.00 hours at Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 
Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



   

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  

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

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

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่4 มถุินายน 2561 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2018, held on June 

4, 2018. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑ ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 

 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Director’s Report for 2018. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดประจ าปี  

2561 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีซึง่แสดงความเหน็อย่างมเีงือ่นไข 
Agenda No. 3 To approve the Company’s Consolidates Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive 

Income and Statement of Cash Flow for the year 2018 ended December 31, 2018 with Qualified Opinion. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรสุทธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561ของบรษิทัฯเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 

Agenda No. 4 To approve the omitting of legal reserved and omitting of Dividend Payment based on the Company’s 
performance for year 2018. 

 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       

           
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 
Agenda No. 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2019. 
 

        การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
       To select each director individually 

    5.1 ชือ่กรรมการ    นายสมัพนัธ์ หุ่นพยนต์  
    5.1 Name of Director:  Mr. Sampan Hunpayon 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไมเ่หน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve  Disapprove         Abstain                    

                        5.2 ชือ่กรรมการ   นายโชติ สนธิวฒันานนท์ 
                        5.2 Name of Director:  Mr. Choti Sontiwattananont  

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve        Disapprove         Abstain  

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda No. 6 To approve Directors’ Remuneration for year 2019. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 
Agenda No. 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2019. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 

 

 



   
 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 วตัถุประสงคบ์รษิทัฯ 
Agenda No. 8 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 3: objective of the 

Company. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีน ซึง่เป็นส่วนทีเ่หลอืจากการรองรบัการใชส้ทิธขิอง AIE-W1 
Agenda No. 9 To approve to decrease registered capital of the unexercised AIE-W1. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
Agenda No. 10 To approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association clause 4: registered capital. 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 11 To consider other matters (if any). 
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 
(5) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ         

Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใิน
เรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลง
มตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

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

 
 

ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                      (         ) 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (         ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
 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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะตาม
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. กรณหีากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณผีูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีใน
กจิการเรือ่งใดทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

(1) นายกวพีงษ์ หริญักส ิ       หรอื 
(2) นายสมัพนัธ ์หุ่นพยนต ์      หรอื 
(3) นายโชต ิสนธวิฒันานนท ์     (รายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระปรากฏตามเอกสารแนบ 7) 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Kaweephong Hirankasi   or 
(2) Mr.Sampan Hunpayon   or 
(3) Mr.Choti Sontiwattananont    (Information of independent directors were shown in the attachment 7) 

 
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

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

1. บคุคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผูถ้ือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวสิาหกจิ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of 
state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาว    ต่างประเทศ) ของผูร้บั
มอบอ านาจ 
In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the 
proxy. 

1.2 ผูถ้ือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณมีอบฉนัทะ หนงัสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณเีป็นชาว ต่างประเทศ) ของผูร้บั

มอบอ านาจ 
In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the 
proxy. 

2. นิติบคุคล/ Juristic person 
2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล ออกใหไ้มเ่กนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มบตัร
ประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มบตัร

ประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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. 

ในกรณขีองส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรองลายมอืชือ่โดยโนตารี
พบัลคิ 

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. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีน และยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัที ่
26 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

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 26, 2019. 
 
 
 
 



   
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั เอไอ เอนเนอรจี์ จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คยีว กรงุเทพฯ ฟอรจ์นู 
หอ้งแกรนด ์บอลรมู ชัน้ 3 เลขที ่1 ถนนรชัดาภเิษก ฟอรจ์ูน ทาวน์ ดนิแดง กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลา และ สถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

For the Annual General Meeting of Shareholders 2019 shall be held on April 26, 2019, at 10.00 hours, at Grand 
Mercure Bangkok Fortune Hotel, Grand Ballroom 3rd floor, 1 Ratchadabhisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re:  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re:  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re:  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re:  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re:  
 

❑   เหน็ดว้ย   เสยีง  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย      เสยีง ❑งดออกเสยีง     เสยีง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที/่ Date   
 

ลงชื่อ/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที/่ Date   
 


