สิ่งที่ส่งมำด้วย 5
Enclosure 5

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้าพเจ้า

I/We
ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

อยู่เลขที่
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

Month

residing/located at no.

Amphur/Khet

Year

ซอย
จังหวัด

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ จี้ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited (“Company”)
โดยถือ หุ้นจ านวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

Holding the total number of
 หุ้นสามัญ

หุ้น

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

ordinary share

เสียง ดังนี้

votes as follows

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

preference share

(3)

shares and have the rights to vote equal to

votes

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณ าเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

Name
ถนน

Road

จังหวัด

Province
หรือ/Or

อายุ

age

ตาบล/แขวง

ถนน

อาเภอ

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

Road

Tambol/Kwaeng

Province

Postal Code

จังหวัด

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

ชื่อ

Name

ปี อยู่บา้ นเลขที่

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years residing/located at no.

รหัสไปรษณีย์

อาเภอ

Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย
✓ ที่  2.

If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at  2.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ

Appoint the Independent Directors of the Company
 นางพัชนี สุธีวิตานันท์
Mrs. Patchanee Sutheewitanan or
 นายนึกรัก ใบเงิน
Mr. Nuekrak Baingern
(รายละเอี ยดประวัติกรรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้ ว ย 6 ของหนังสื อเชิญประชุม สามัญ
ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือ หุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษำยน 2564
เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาอื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders
on Wednesday, April 28, 2021 at 2.00 p.m. at through Electronic Media (E-Meeting), or such other date and time as the meeting may be held.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 (ข) ให้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2563

Agenda item no. 1

Agenda item no. 2

Matters to be informed by the Chairman
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda )
To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 31 July 2020
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วำระที่ 3

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2563

วำระที่ 4

พิจ ำรณำอนุมัติง บแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จ ของบริษัท ประจำปี 2563 ส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

Agenda item no. 3

Agenda item no. 4

To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2020
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda )

To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income of the
Company for the fiscal year ended December 31, 2020
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 5

Agenda item no. 5

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติ กำรจัดสรรก ำไรเป็ นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติก ำรจ่ ำยเงินปันผลประจ ำปี สำหรับผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริษัทประจำปี 2563 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

To consider and approve the annual dividend payment and the allocation of annual net profit as a legal reserve fund
from 2020 operational results and to acknowledge the payment of interim dividend
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 6

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ

Agenda item no. 6 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด

A. Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

Director’s name Miss Chonticha Chitrarporn
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

Director’s name Mr. Tanachai Bunditvorapoom
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายธนวิจิตร อังคพิพฒั นชัย

Director’s name Mr. Tanavijit Ankapipatchai
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายมณฑล สุดประเสริฐ

Director’s name Mr. Monton Sudprasert
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 7

Agenda item no. 7

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติก ำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564

To consider and approve the determination of remuneration of the directors of the Company for the year 2021
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 8

Agenda item no. 8

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติก ำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจำปี 2564

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors’ remuneration for the
year 2021
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 9

Agenda item no. 9

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 24.

To consider and approve the amendment to Clause 24. of the Company’s Articles of Association
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 10

Agenda item no. 10
(5)

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

Other matters (if any)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉั นทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนั งสื อมอบฉั นทะนี้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ ถูก ต้อ ง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจ ารณา
หรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผู ้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือ น
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมำยเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ น
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเ พิ่มเติ มได้ในใบประจ าต่อ แบบหนั งสื อ มอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form
B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ จี้ จำกัด (มหำชน)

A proxy is granted by a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลาอื่นด้วย
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 28, 2021 at 2.00 p.m. through Electronic Media (E-Meeting), or
such other date and time as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วำระที่

Agenda item no.

เรื่อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้ว ย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้ว ย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้ว ย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้ว ย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

