
   

 
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. Damrong Joongwong  Age 76 Years 
with address at    17/149 PEA Nivej 2 village Road  Pracha Chuen Sub-District  Thung Song Hong       
District  Lak Si  Province  Bangkok  Postal Code  10210  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/Annual/ the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 to be held on Tuesday, September 21, 2021, 10.00 hours through E-
EGM 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 ากดั (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 __นายด ารงค ์จูงวงศ_์_________________ อาย ุ    76      ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   17/149 ม.กฟภ นิเวศน์ 2        
Name Mr. Damrong Joongwong age 76 years, residing at 17/149 PEA Nivej 2 village, 
ถนน         ประชาช่ืน  ต าบล/แขวง   ทุ่งสองห้อง  อ าเภอ/เขต  หลกัส่ี 
Road   Pracha Chuen                                                 Tambol/Khwaeng Thung Song Hong Amphur/Khet Lak Si 
จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร      รหสัไปรษณีย ์ 10210        หรือ 

              Province Bangkok         Postal Code   10210  or 
❑3.  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 

❑4.  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  เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on 
September 21, 2021, at 10.00 hours through Electronic Media (E-EGM) 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 2564 วนัท่ี 5 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of shareholders, held on April 5, 2021. 
 

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑ ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes        Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
Agenda No. 2 To consider and Approve the Decrease in Registered Capital and Amendment of the Memorandum of Association 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes      Disapprove votes      Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
Agenda No. 3 To consider and approve the Increase in Registered Capital and Amendment of the Memorandum of Association 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
          Approve votes     Disapprove votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
Agenda No. 4 To consider and approve the Allotment of the Newly Issued Ordinary Shares 
 
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes       
           
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) จากปัจจุบนั 0.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการ

รวมหุ้น (Reverse Stock Split) และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
Agenda No. 5 To consider and approve the Change in Par Value by Reverse Stock Split and Amendment of the Memorandum of 

Association  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 6 
Agenda No. 6 To consider and approve the Amendment of Article of Association Clause 6  
❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 
           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda No. 7 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 หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไวใ้นขอ้ (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) นายด ารงค ์จูงวงศ์       หรือ 
(2) นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์     หรือ  
(3) นายโชติ สนธิวฒันานนท ์     (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

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 านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ
ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ 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 านาจทีไ่ดล้งนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนังสอืเดนิทาง (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 ควรมกีารรบัรองลายมอื
ชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

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 ่21 กนัยายน 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 
September 21, 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. 

 

 ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-
EGM)  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ สถานท่ีอื่นดว้ย 
 

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 shall be held on September 21, 2021 at 10.00 hours 
through Electronic Media (E-EGM) 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 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 

วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re:  

❑   เห็นดว้ย   เสียง  ❑  ไม่เห็นดว้ย      เสียง ❑งดออกเสียง     เสียง 

           Approve votes     Disapprove      votes     Abstain                   votes 
 
 
 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   
 


