
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและตั้งแต่งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

                                                                                                                  เขียนท่ี............................................................ 

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

(1) ขา้พเจา้......................................................................สัญชาติ..................อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................ถนน..................
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์...................
ในฐานะผูป้ระกอบกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กบั................................................................................................................
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)                           

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง ดงัน้ี 
หุ้นสามญั.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1) ช่ือ..............................................................อาย.ุ.....ปี อยูบ่า้นเลท่ี..............................................ถนน................. 

ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์...................หรือ   
(1) นายด ารงค ์จงูวงศ ์อาย ุ76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 17/149 ม.กฟภ นิเวศน์ 2 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง       
เขตหลกัส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210  หรือ 
(2) นายสัมพนัธ์ หุ่นพยนต ์อาย ุ68 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 88/23/1 หมูท่ี่ 2  ต าบลบางเขน อ าเภอ เมืองนนทบุรี       
จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000  หรือ 
(3) นายโชติ  สนธิวฒันานนท ์ อาย ุ65 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  51 หมู่ 8  ต าบล บางกร่าง อ าเภอ เมืองนนทบุรี              
จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000   

        คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัท่ี 21 กนัยายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงแบบเดียว 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
             มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
             มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 
                       หุ้นสามญั.............................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้...........................................................เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.....................................................................................เสียง 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
            วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 วันที ่5 เมษำยน 2564    
                   (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                                           

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 

             วำระท่ี 2 พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิ
                     (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
            



  วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ  
                      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                        เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
             วำระท่ี 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ทุนของบริษัท 
                       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                      (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                           เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
             วำระท่ี 5 พจิำรณำอนุมัตกิำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ (Par Value) จำกปัจจุบัน 0.25 บำทต่อหุ้น เป็น 1.00 บำทต่อหุ้น โดย

กำรรวมหุ้น (Reverse Stock Split) และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                           เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6 
                      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 

วำระท่ี 7 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในสาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการ
ใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่า ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ..................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                (..............................................................................) 

                                   ลงช่ือ..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                (..............................................................................) 

                                                                                                    ลงช่ือ...............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                (..............................................................................) 

                                   ลงช่ือ..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                (..............................................................................) 

 



 
หมายเหตุ      1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน  (Custodian) 

3. ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนผู ้
ถือหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 21 กนัยายน 2564 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือ
จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 
วาระท่ี.................................. เร่ือง............................................................................................................. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
 

วาระท่ี.................................. เร่ือง............................................................................................................. 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
 

  วาระท่ี.................................. เร่ือง............................................................................................................. 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
 

 วาระท่ี.................................. เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ.................................................................................. 
 ช่ือกรรมการ................................................................................................................... 

                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................... 

                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................... 

                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
ช่ือกรรมการ................................................................................................................... 

                             เห็นดว้ย...............................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.......................................เสียง      งดออกเสียง................................เสียง 
 

 


