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ข้อปฎิบติัส าหรบัการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบยีนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสำรแนบ 9) ทีแ่นบมำหนังสอืเชญิ
ประชุมนี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านให้ชัดเจนส าหรบัใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสทิธเิขำ้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี้ 

• ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง/ ส ำเนำเอกสำร
อื่นซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทีย่งัไม่หมดอำยุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

• ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ ำนำจหรอืหนังสือมอบฉันทะที่ลงนำมแล้วพร้อม
เอกสำรประกอบตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุในหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ดำ้นล่ำง 

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบยีนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์และหลกัฐำนแสดงตวัตนดงักล่ำวขำ้งต้นให้
บรษิทัฯ ภำยในวนัที ่23 เมษำยน 2564 ผ่ำนช่องทำง ดงันี้ 
• e-mail: comsec@ace-energy.co.th หรอื  

• ทางไปรษณีย ์:  
นำยชยันำท บวัทอง  
เลขำนุกำรบรษิทั  
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  
ชัน้ 7 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์เลขที ่140/6 ถนนสลีม  
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

1.2  เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยนืยนัสิทธเิขำ้ร่วมประชุม 
โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสทิธแิลว้บรษิทัฯ จะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่ำน (Password) พรอ้ม WebLink ใน
กำรเขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไปยงัอเีมลที่ท่ำนได้ระบุไวใ้นแบบฟอร์มลงทะเบยีนส ำหรบักำรประชุม
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ทัง้นี้ ขอควำมร่วมมอืท่ำนผู้ถอืหุ้นงดใหช้ื่อผู้ใช ้(Username) และรหสัผ่ำน (Password) 
ของท่ำน แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มสีทิธิตำมกฎหมำยในกำรเขำ้ร่วมประชุม เน่ืองจำกผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ
เท่ำนัน้ที่มสีทิธเิขำ้ร่วมประชุม และกำรให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มสีทิธิตำม
กฎหมำยในกำรเข้ำร่วมประชุมอำจท ำให้ท่ำน และ/หรือบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมนัน้มีควำมรับผิดตำม
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 1 รวมถงึกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งได ้

กรณีทีช่ื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) ของท่ำนสูญหำย หรอืยงัไม่ไดร้บัภำยในวนัที่ [*] เมษำยน 2564 
กรุณำตดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

1.3  บรษิัทฯ จะจดัส่งรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหสัผ่ำน (Password) พร้อมกบัคู่มอืวธิกีำรใช้งำนระบบ
กำรประชุม E-AGM ไปพรอ้มกนั ขอใหท้่ำนโปรดศกึษำคู่มอืวธิกีำรใชง้ำนโดยละเอยีดจำกอเีมล (e-mail) ทีบ่รษิทัฯ ไดส่้ง
ให้ท่ำน ทัง้นี้ ในวนัประชุม บรษิัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหน้ำ 1 ชัว่โมง ก่อนเริม่กำรประชุม และ
กำรถ่ำยทอดสดจะเริม่ในเวลำ 14.00 น. 

 
1 มำตรำ 218 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนดว่ำ  

“ผูใ้ดเขำ้ร่วมในทีป่ระชุมจดัตัง้บรษิทัหรอืในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และลงคะแนนออกเสยีงโดยลวงว่ำตนเป็นผูจ้องหุน้ ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้สีทิธิออกเสยีง
แทนผูจ้องหุน้ หรอืผูถ้อืหุน้ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท 

ผูใ้ดใหอุ้ปกำระแก่กำรกระท ำควำมผดิในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสำรแสดงกำรจองหุน้หรอืใบหุน้ซึง่ไดใ้ชเ้พือ่กำรดงักล่ำวแลว้ ตอ้งระวำงโทษ
เช่นเดยีวกนั” 
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1.4  ส ำหรบัวธิกีำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระไดผ้่ำนระบบ โดยกด
เลอืกลงคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ในกรณีทีท่่ำนไม่ไดม้กีำรออกเสยีงลงคะแนนใน
วำระใด ระบบจะนับคะแนนเสยีงในวำระนัน้เป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

1.5  ในกรณีทีท่่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ไม่ว่ำก่อน หรอืระหว่ำงกำรประชุม ท่ำน
สำมำรถตดิต่อเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ ไดผ้่ำนช่องทำงดงันี้ 

 นำงสำวแมน้มำศ ชงัอนิท ์หมำยโทรศพัท ์+66 64 236 2429 
 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM 
ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นหรอืกรรมกำรอสิระ
ของบรษิัทฯ ซึ่งไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษใด ๆ ในทุกวำระของกำรประชุม เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนคะแนนแทนได ้
โดยรำยละเอยีดของกรรมกำรอสิระปรำกฏตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ย 6 ของหนังสอืเชญิประชุม  

โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะปรำกฏตำมสิง่ที่ส่งมำด้วย 5 ของหนังสอืเชญิประชุม และส่งหนังสอื
มอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี้) ให้บรษิัทฯ ภำยในวันที่ 23 เมษำยน 2564 ผ่ำน
ช่องทำงดงันี้ 

• e-mail: comsec@ace-energy.co.th หรอื  

• ทางไปรษณีย ์:  
นำยชยันำท บวัทอง  
เลขำนุกำรบรษิทั  
บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน)  
ชัน้ 7 อำคำรไอทเีอฟ ทำวเวอร ์เลขที ่140/6 ถนนสลีม  
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1  ผู้ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทย 
(ก)  หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มลูและลงนำมครบถว้นโดยผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอำกรแสตมป์

ครบถว้นแลว้  
(ข) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำใบขบัขีท่ีย่งัไม่หมดอำยุของผู้

ถอืหุน้ผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และ 
(ค)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืส ำเนำใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง 

(ในกรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงชำติ) ของผู้รบัมอบฉันทะ ซึ่งผู้รบัมอบฉันทะได้ลงลำยมอืชื่อรบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง (หำกมกีำรเปลีย่นชื่อ และ/หรอืนำมสกุล ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย) 

1.2  ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้มลูและลงนำมครบถว้นโดยผูม้อบฉันทะ ผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอำกรแสตมป์

ครบถว้นแลว้ 
(ข)  ส ำเนำหนังสอืเดนิทำงของผูถ้อืหุน้ผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และ 
(ค)  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืหนังสือเดินทำง (กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงชำติ) ของผู้รบัมอบ

ฉนัทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  
(หำกมกีำรเปลีย่นชื่อ และ/หรอืนำมสกุล ใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดว้ย)  

2. นิติบุคคล 
2.1  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก)  หนังสอืมอบฉันทะทีก่รอกขอ้มูลและลงนำมครบถ้วนโดยผู้มอี ำนำจกระท ำกำรของผู้มอบฉันทะ ผูร้บัมอบ
ฉนัทะ และตดิอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

(ข)  ส ำเนำหนังสือรบัรองของนิติบุคคลซึ่งกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั
ประชุม และรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคลพรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำ
ม)ี และมขีอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจมอี ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ
บุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคล ซึง่ไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

(ง)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง  

2.2  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะทีก่รอกขอ้มูลและลงนำมครบถ้วนโดยผู้มอี ำนำจกระท ำกำรของผู้มอบฉันทะ ผูร้บัมอบ

ฉนัทะ และตดิอำกรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
(ข)  ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุม และรบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี และมขีอ้ควำมแสดงใหเ้หน็
ว่ำผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนำมในหนังสอืมอบอ ำนำจมอี ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(ค)  ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะ
เป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง  

(ง)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอำยุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ไดล้งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
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2.3 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุ้น 

ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตำมหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้น ำส่งเอกสำรดงันี้ 
(ก)  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกขอ้ควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมอืชื่อของผูม้อี ำนำจกระท ำ

กำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ และติดอำกรแสตมป์
ครบถว้นแลว้  

(ข) ส ำเนำหนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน  ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึ่งรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน (Custodian) พรอ้ม
ประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี   

(ง)  ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั
ประชุมและรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน  (Custodian) พร้อม
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำม)ี และมขีอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทนของคสั
โตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงนำมในฐำนะผูม้อบฉนัทะมอี ำนำจกระท ำกำรแทนคสัโตเดยีน (Custodian)  

(จ)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคสัโตเดียน  (Custodian) และลง
ลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ฉ) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทำง (กรณีเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอำยุของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 


