
   

 
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. Sampan Hunpayon  Age 68 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 65 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/ 2021 Annual/ the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders (-) to be held on Monday, April 5th, 2021, 10.00 hours through E-AGM 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. 
 
 
 
 



   
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                         Written at 

Shareholders’ Registration No.                                                    วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                   Date    Month                    Year 

 (1)   ขา้พเจา้  

            I/We                                                                                                                                                            

            อยูบ่า้นเลขท่ี                สัญชาติ                                                                                                                             

            Address        Nationality 
(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

Being a shareholder of AI Energy Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  ดงัน้ี 
Holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
  หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
     Ordinary share          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
     Preference share         shares and have the right to vote equal to votes 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 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.  ช่ือ ______________________________________ อาย ุ     ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________________________              

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

❑2.  ช่ือ __นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต_์_________________ อาย ุ    68      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   88/23/1 หมู่ท่ี 2        
Name Mr. Sampan Hunpayon age 68 years, residing at 88/23/1 Moo 2 
ถนน         -  ต าบล/แขวง   บางเขน   อ าเภอ/เขต  เมืองนนทบุรี 
Road   -                                                          Tambol/Khwaeng Bang Khen Amphur/Khet Muang Nonthaburi 
จงัหวดั    นนทบุรี      รหสัไปรษณีย ์ 11000        หรือ 
Province Nonthaburi Postal Code   11000  or 

❑3.  ช่ือ ___นายโชติ สนธิวฒันานนท_์______________ อาย ุ    65      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8   
Name Mr. Choti Sontiwattananont age 65 years, residing at 51 Moo 8  
ถนน  -  ต าบล/แขวง     บางกร่าง  อ าเภอ/เขต      เมืองนนทบุรี  
Road -                                                           Tambol/Khwaeng Bang Krang Amphur/Khet Mueng Nonthaburi  
จงัหวดั  นนทบุรี     รหสัไปรษณีย ์ 11000         
Province Nonthaburi  Postal Code   11000   

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอืน่ 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 5th, 
2021, at 10.00 hours through Electronic Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
❑  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 
 
 
 



   
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 วนัท่ี 18 มิถนุายน 2563 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of shareholders., held on June 18th, 2020. 
 

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑ ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes        Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s 2020 annual performance report. 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจ าปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  
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 2020 ended December 31st, 2020.  
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda No. 4 To approve the appropriation of profit for legal reserve and the annual dividend for the year 2020. 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       
           
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
Agenda No. 5 To approve the election of directors in place of those whose terms are to be expired in 2021.  
        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To select each director individually 

    5.1 ช่ือกรรมการ    นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ  
    5.1 Name of Director:  Mr. Kaweephong Hirankasi 

❑   เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑ งดออกเสียง  
       Approve  Disapprove         Abstain                    

                               5.2 ช่ือกรรมการ   นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 
                               5.2 Name of Director:  Mr. Thanit Thareratanavibool  

❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  

                               5.3 ช่ือกรรมการ   นายด ารงค์ จูงวงศ์ 
                                        5.3 Name of Director:  Mr. Damrong Joongwong 
❑   เห็นดว้ย  ❑  ไม่เห็นดว้ย  ❑ งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No. 6 To approve Directors’ Remuneration for year 2021.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda No. 7 To approve the appointment of Auditors and Remuneration for year 2021.  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (AIE-W2) จ านวนไม่เกิน 

1,046,458,386 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น 

Agenda No. 8 To approve the issuance and offering of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) in the 
amount of not exceeding 1,046,458,386 units to existing shareholders at the ratio of 5 existing ordinary shares to 1 
unit of warrant without cost and exercise price of 0.25 baht per share.  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 



   
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 261,614,596.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,308,072,982.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 1,569,687,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) และแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้. 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

Agenda No. 9 To consider and approve capital increase of 261,614,596.50 baht; registered capital increase from 1,308,072,982.00 
baht to 1,569,687,578.50 baht by issuing ordinary shares of 1,046,458,386 shares with par value of 0.25 baht to be 
reserved for the exercise of the warrant to purchase newly issued ordinary shares No.2 (AIE-W2) and to amend 
clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to align with the capital increase.  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,046,458,386 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัคร้ังท่ี 2 (AIE-W2) 
Agenda No. 10 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of 1,046,458,386 shares to be reserved for 

the exercise of the Company’s warrant No.2 (AIE-W2).  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 11 To consider other matters (if any).  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes  
(5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ         

Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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          ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                      (         ) 
หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีระบุไวใ้นขอ้ (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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตาม

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. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดให้ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียใน
กิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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. ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั ดงัน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถ้ือหุ้น 
(1) นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต์      หรือ 
(2) นายโชติ สนธิวฒันานนท ์     (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr.Sampan Hunpayon   or 
(2) Mr.Choti Sontiwattananont    (Information of independent directors were shown in the attachment 9) 

 



   
เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม 

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 ผู้ถือหุ้นทีมี่สญัชาติไทย/ Thai nationality 

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

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูร้บัมอบอ 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 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนังสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนังสอืเดนิทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) 

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

2. นิติบุคคล/ Juristic person 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ
พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนังสอืรบัรองนิตบิุคคล 
  Corporate affidavit; and 
(ข) บตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้อี านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ

พรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 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. 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรองลายมอืชื่อ
โดยโนตารพีบัลคิ 

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. 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถเขา้ระบบเพื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชัว่โมงก่อนเริม่การประชุม หรอืตัง้แต่เวลา 
9.00 น. ของวนัที ่5 เมษายน 2564 อย่างไรกต็าม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม่ในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 

A shareholder or a proxy may log-in to register for the meeting 1 hour prior to the meeting start or from 9.00 hours on April 
5th, 2021, however the streaming will only start at 10.00 hours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of AI Energy Public Company Limited. 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอื่นดว้ย 
 

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 5th, 2021 at 10.00 hours through Electronic 
Media (E-AGM) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
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 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                 )  

วนัที่/ Date   
 


