No. ACE-COMS-1/2021
5 April 2021
Re:

Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders through Electronic Media (E-Meeting)

To:

Shareholders

Enclosures:

1.

Copy of minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on
31 July 2020;

2.

An annual report for the year 2020 and copies of the statement of financial position
and the comprehensive income statement of the Company for the fiscal year ended
31 December 2020 (via QR Code);
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Profiles of the directors who will retire by rotation and shall be nominated for the reelection and new director;

4.

Profiles of the nominated auditors;

5.

Proxy forms (Form A, Form B and Form C);

6.

Profiles of the independent directors for the appointment of proxy by shareholders
and the definition of the independent directors;

7.

Articles of Association relating to the meeting of shareholders;

8.

Guidelines for attending the shareholders’ meeting through electronic media and the
appointment of proxies;

9.

Registration form for attending the Electronic Media; and

10.

Privacy notice for the shareholder’s meeting.

By this letter, Absolute Clean Energy Public Company Limited (the “Company”) would like to inform
you that the Board of Directors’ Meeting No. 5/2020 of the Company resolved to convene the 2021 Annual
General Meeting of Shareholders on Wednesday, 28 April 2021 at 14.00 hrs. through electronic media (EMeeting) (the “2021 AGM”) according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) and
other related laws and regulations. The Company shall not prepare the venue to accommodate shareholders
or proxies; however, the 2021 AGM will be broadcasted from the meeting room of the Company, No. 140/6
ITF Tower, 7th Floor, Silom Road, Suriyawongse Sub-district, Bangrak District, Bangkok, to consider the
following agenda items:
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Agenda 1.
Agenda 2.

Matters to be informed by the Chairman
To consider and certify the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders
held on 31 July 2020
Facts and Rationale:
The Company held the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders on 31 July 2020. In this regard, the minutes of the 2020 Annual General Meeting
of Shareholders had been prepared by the Company, and submitted to the Stock Exchange
of Thailand (the “SET”) and the Ministry of Commerce within the period as prescribed by
laws. Details are as specified in Enclosure 1 which has been sent to the shareholders
together with this invitation.
Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors views that the minutes of the
2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 31 July 2020 was correctly and
completely recorded, and that it is appropriate to propose to the 2021 AGM to certify the said
minutes as detailed in Enclosure 1.
Remark: Resolution in this agenda shall be certified by the majority votes of the
shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 3.

To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for
the year 2020
Facts and Rationale:
The Company has summarized the operating results for the year
2020 and the significant changes that occurred during the year 2020 in the annual report for
the year 2020, as detailed in Enclosure 2 which has been sent to the shareholders together
with this invitation.
Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors views that it is appropriate to
propose to the 2021 AGM to acknowledge the report on the operating results of the Company
for the year 2020 and the significant changes that occurred during the year 2020 as detailed
in Enclosure 2.
Remark:
votes.

Agenda 4.

This agenda is for acknowledgement, and as such there shall be no casting of

To consider and approve the financial statements of financial position and the statement
of comprehensive of the Company for the fiscal year ended 31 December 2020
Facts and Rationale:
In order to be in accordance with Section 112 of the Public Limited
Company Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the “Public Limited Company Act”) and
Clause 38 of the Articles of Association of the Company which prescribes that the Company
has to prepare the balance sheet and profit and loss statement as at the end of each fiscal
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year for proposal to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and
approval.
In this regard, the Company has already prepared the statement of financial position and
comprehensive income statements of the Company for the year 2020 with respect to the
fiscal year ended 31 December 2020 as detailed in Enclosure 2 which has been sent to the
shareholders together with this invitation. Such statement of financial position and
comprehensive income statement were audited by the auditor from PricewaterhouseCoopers
ABAS Limited (“PwC”), which had been appointed by the 2020 Annual General Meeting of
Shareholders, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors.
Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors views that it is appropriate to
propose to the 2021 AGM to consider and approve the statement of financial position and
comprehensive income statement of the Company for the year 2020 with respect to fiscal
year ended 31 December 2020 which were audited by PwC, reviewed by the Audit Committee
and approved by the Board of Directors.
Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the
shareholders attending the meeting and casting their votes.
Agenda 5.

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
Facts and Rationale:
According to Section 116 of the Public Limited Company Act and
Clauses 44 and 45 of the Company’s Articles of Association, in the case where the Company
incurs profit, it shall allocate no less than 5 percent of its annual net profit less the
accumulated losses brought forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount
of no less than 10 percent of the registered capital.
The Board of Directors therefore views that it is appropriate to propose to the 2021 AGM to
consider and approve the allocation of 2020 annual net profit as a legal reserve fund
amounting Baht 26,025,834 which was equivalent to 3.97 percent of the 2020 net profit
amounting Baht 655,531,973. In this regard, after deducting the accumulated losses brought
forward amounting Baht 135,015,300, such allocation of net profit would be equivalent to five
percent of annual net profit and in accordance with laws and the Company’s Articles of
Association. In this regard, after such allocation, the Company shall have the legal reserve
fund with the total amount of Baht 26,025,834, equivalent to 0.47 percent of the registered
capital.
In addition, the Board of Directors also views that it is appropriate to propose to the 2021
AGM to consider approving the payment of dividend from the Company’s operational results
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for the year 2020 at the rate of Baht 0.048 per share, totaling up to Baht 488,447,998.08
which shall be paid on the basis of 10,175,999,960 shares, or equivalent to 74.51 percent of
the net profit as per the Company’s separate financial statements of the year 2020 and such
dividend payment shall be in accordance with the Company’s dividend payment policy, where
the payment of dividend would be not less than 30 percent of the total net profit of the
Company’s separate financial statements net of corporate income tax and legal reserve
pursuant to the laws.
In the consideration of each dividend payment, the Company would consider various factors
to maximize the shareholders’ benefit, such as the operational result and the financial position
of the Company, and investment plan of each period, as the Board of Directors deems
appropriate, and the dividend payment must not materially affect the normal operation of the
Company.
As in 2020, the Company has paid the interim dividend from the unappropriated retained
earnings as at 31 March 2020, at the rate of Baht 0.030 per share, in total amount of Baht
305,279,998.80 to the shareholders on 15 June 2020 pursuant to the resolution of the Board
of Directors’ Meeting No. 4/2020 held on 15 May 2020. Therefore, the Board of Directors
views that it is appropriate to propose to the 2021 AGM to consider and approve the payment
of remaining dividend of 2020 from the Company’s operational results for the period of April
- December and the unappropriated retained earnings as at 31 December 2020 to the
shareholders, at the rate of Baht 0.018 per share, totaling up to Baht 183,167,999.28, and to
fix the date for determining name of shareholders who will be entitled to receive the dividend
(Record Date) on 12 March 2021, and the payment shall be made on 13 May 2021.
However, the right of shareholder to receive dividends is still uncertain as it is pending the
approval of the 2021 AGM.
In this regard, the comparison of the rate of the dividend distribution of the fiscal year ended
31 December 2020 and of the fiscal year ended 31 December 2019 is presented as follows:
Details of Dividend Payment

1. Net Profit (Loss) (based on separate
financial statements) (Baht)
2. Number of shares (Share)

The fiscal year ended
31 December 2020
(Proposed)

The fiscal year ended
31 December 2019

655,531,973

(124,276,768)

10,175,999,960

10,175,999,960

0.030

-

3. Dividend per share (Baht)
3.1 Interim Dividend
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Details of Dividend Payment

The fiscal year ended
31 December 2020
(Proposed)

3.2 Annual Dividend

0.018

Total Dividend

0.048

4. Total dividends paid (Baht)
5. Percentage of dividend payment
against the net profit

The fiscal year ended
31 December 2019
-

488,477,998.08

-

74.51%

-

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors deems appropriate to propose to
the 2021 AGM as follows:
a.

To consider approving the allocation of net profit as a legal reserve fund amounting
Baht 26,025,834 which is equivalent to five percent of the annual net profit deducting
the accumulated losses brought forward which is in accordance with laws and the
Company’s Articles of Association. In this regard, the Company shall have the legal
reserve fund with the total amount of Baht 26,025,834, equivalent to 0.47 percent of
the registered capital.

b.

To consider approving the payment of dividend from the Company’s operational
results for the fiscal year ended 31 December 2020 and from the retained earnings
at the rate of Baht 0.048 per share which shall be paid on the basis of
10,175,999,960 shares, totaling up to Baht 488,447,998.08, or equivalent to 74.51
percent of the net profit as per the Company’s separate financial statements of the
year 2020.
As the Company has made one interim dividend payment in 2020, the Board of
Directors therefore views that it is appropriate to propose to the 2021 AGM to
consider approving the payment of remaining dividend of 2020 from the Company’s
operational results for the period of April - December and the unappropriated retained
earnings as at 31 December 2020 to the shareholders, at the rate of Baht 0.018 per
share which shall be paid on the basis of 10,175,999,960 shares, totaling up to Baht
138,167,999.28, and fix the date for determining name of shareholders who will be
entitled to receive the dividend (Record Date) on 12 March 2021, and the payment
shall be made on 13 May 2021.

c.

To consider approving the authorization of either the Executive Committee and/or
any person authorized by the Executive Committee to do all such acts and deeds
as may be required to consummate the payment of such dividend as stated above.
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Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the
shareholders attending the meeting and casting their votes.
Agenda 6.

To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who
are due to retire by rotation
Facts and Rationale: According to Section 71 of the Public Limited Company Act and
Clause 17 of the Articles of Association of the Company, in each Annual General Meeting
of Shareholders, one-third of the total number of the directors must retire by rotation and if
the number of directors cannot divide into 3 proportions, a number of directors closest to
one-third shall retire. Directors retiring by rotation may be re-elected.
In this regard, there are four directors who will retire by rotation at the 2021 AGM, namely:

No.

Name of Directors
retiring by rotation

Position

BOD Meeting AC Meeting
attendance in attendance
2020
in 2020

Ex-Com
Meeting
attendanc
e in 2020

Service
Year

1.

Mr. Pranai
Suwanrath

Independent
Director/
Chairman of
the Board of
Directors

0/10

-

-

2 years
9
months

2.

Miss Chonticha
Chitrarporn

Independent
Director/
Chairman of
the Audit
Committee

10/10

9/9

-

2
Years 9
months

3.

Mr. Tanachai
Bunditvorapoom

Director/
Executive
Committee

10/10

-

13/13

2
years

4.

Mr. Tanavijit
Ankapipatchai

Director /
Executive
Committee

10/10

-

13/13

2
years

The Nomination and Remuneration Committee had carefully considered and scrutinized the
qualifications of directors who will retire by rotation in the 2021 AGM according to the rules
and process for nomination, and deemed appropriate to propose the 2021 AGM to approve
the appointment of the following three directors for another term.
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1.

Miss Chonticha Chitrarporn

Independent Director/ Chairman of the
Audit Committee

2.

Mr. Tanachai Bunditvorapoom

Director/ Executive Committee

3.

Mr. Tanavijit Ankapipatchai

Director / Executive Committee

As the Company were informed that Mr. Pranai Suwanrath did not wish to continue his
position as a director. Therefore, the Nomination and Remuneration Committee resolved to
propose to the 2021 AGM to consider approving the appointment of new director, i.e. Mr.
Monton Sudprasert, to be an Independent Director and Chairman of the Board of Director in
replacement of Mr. Pranai Suwanrath.
The Nomination and Remuneration Committee viewed that the three directors retiring by
rotation including the new director as detailed in Enclosures 3 are knowledgeable,
experienced and skilful in benefit to the operations of the Company, have full qualifications
and do not have any prohibited characteristics under the Public Limited Company Act, the
Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended), and other relevant regulations.
In this regard, the person nominated as an independent director is able to independently raise
their opinion, in addition, their qualifications as an independent director meet the requirements
under the relevant rules and regulations. Thus, it is appropriate to propose to the 2021 AGM
to approve the re-appointment of such three directors for another term and the appointment
of one new director in replacement of the director retiring by rotation.
Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors (by majority votes excluding
the votes of directors who will retire by rotation) had carefully considered and scrutinized the
qualifications of three directors retiring by rotation in the 2021 AGM and one new director and
deems that it is appropriate to propose to the 2021 AGM to approve the re-appointment of
three directors retiring by rotation for another term, namely:
1.

Miss Chonticha Chitrarporn

Independent Director/ Chairman of the Audit
Committee

2.

Mr. Tanachai Bunditvorapoom

Director/ Executive Committee

3.

Mr. Tanavijit Ankapipatchai

Director / Executive Committee

and, deems that it is appropriate to propose to the 2021 AGM to approve the appointment of
one new directors i.e. Mr. Monton Sudprasert, to be an Independent Director and Chairman
of the Board of Director in replacement of the director retiring by rotation.
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Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the
shareholders attending the meeting and casting their vote. (In considering the appointment of
directors to replace those who will retire by rotation and the appointment of new director, the
Company shall propose to consider and approve on person-by-person basis.)
Agenda 7.

To consider and approve the determination of remuneration of the directors for the year
2021
Facts and Rationale:
According to Section 90 of the Public Limited Company Act and
Clause 36 of the Articles of Association of the Company, the remuneration of the directors of
the Company must be determined by the shareholders’ meeting. In this regard, the
Nomination and Remuneration Committee has considered on various factors, i.e. the
operation result of the Company, size of the Company’s business and duties and
responsibilities of the Board of Directors and Sub-committee of the Company, by comparing
with the remuneration rate of the businesses that are in the same industry and have similar
size as the Company. After due consideration, the Board of Directors deems that it is
appropriate to propose to the shareholders’ meeting to consider and determine the
remuneration of the Board of Directors and the Sub-committee of the Company for year 2021
as per the following details:
1.

Remuneration of the Board of Directors in the total amount of not exceeding Baht
5,685,000. Details are as follows:

No.

Position

Meeting Allowance
(Baht/Person/Meeting)

Monthly Remuneration
(Baht/Person/Month)

Year 2021
(proposed)

Year
2020

Year 2021
(proposed)

Year
2020

1.

Chairman of the
Board of Directors

30,000

30,000

30,000

30,000

2.

Director

25,000

25,000

25,000

25,000

Apart from the aforementioned Meeting Allowance and Monthly Remuneration, the
Company proposes to consider approving the Directors’ bonus from the Company’s
operational results for the year ended 31 December 2020 in amount of not exceeding
Baht 1,000,000 and authorize the Nomination and Remuneration Committee to
allocate the said bonus to each director pursuant to the total amount approved by
the 2021 AGM.
For the payment of the Directors’ bonus for 2021, the Company shall consider the
payment, upon the acknowledgement of 2021 operational results for the year ended
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31 December 2021 and shall propose such a payment to the shareholders’ meeting
for further approval.
2.

Remuneration of Sub-committee in the total amount of not exceeding Baht
3,865,000.
2.1. Audit Committee

No.

Position

Meeting Allowance
(Baht/Person/Meeting)

Monthly Remuneration
(Baht/Person/Month)

Year 2021
(proposed)

Year
2010

Year 2021
(proposed)

Year
2020

1.

Chairman of the Audit
Committee

25,000

25,000

-

-

2.

Member of the Audit
Committee

20,000

20,000

-

-

2.2.

Executive Committee

No.

Position

Meeting Allowance
(Baht/Person/Meeting)
Year 2021
(proposed)

Year
2020

Monthly
Remuneration
(Baht/Person/Month)
Year 2021
Year
(proposed)
2020

1.

Chairman of the
Executive Committee

25,000

25,000

-

-

2.

Member of the
Executive Committee

20,000

20,000

-

-
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2.3.

No.

Nomination and Remuneration Committee

Position

Meeting Allowance
(Baht/Person/Meeting)
Year 2021
(proposed)

Year
2020

Monthly
Remuneration
(Baht/Person/Month)
Year 2020
Year
(proposed)
2019

1.

Chairman of the
Nomination and
Remuneration Committee

25,000

25,000

-

-

2.

Member of the
Nomination and
Remuneration Committee

20,000

20,000

-

-

Remarks:
Any director who has more than one position in the Board of Directors shall
be entitled to receive only one “Monthly Remuneration” with higher amount.
Chairman of the Audit Committee and Audit Committee shall be entitled to
receive “Monthly Remuneration” as the Company’s Director.
Any director who receives the remuneration as employee of the Company
shall not be entitled to receive “Monthly Remuneration” as director.
The director’s remuneration approved by this shareholders’ meeting shall
remain unchanged until the next shareholders’ meeting resolves to amend
otherwise.
Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors deems that it is appropriate to
propose to the 2021 AGM to consider and approve the determination of remuneration of the
directors and Sub-committee of the Company for the year 2021 in the amount of not
exceeding Baht 9,550,000 and to determine the yearly bonus for the directors of the Company
for the year 2020 in the amount of not exceeding Baht 1,000,000 as per abovementioned
details.
Remark: Resolution in this agenda shall be approved by not less than two-thirds of the
total votes of the shareholders attending the meeting.
Agenda 8.

To consider and approve the appointment of the auditors and to determine the
remuneration of the auditor for the year 2021
Facts and Rationale:
According to Section 120 of the Public Limited Company Act and
Clause 36 of the Articles of Association of the Company, the Annual General Meeting of
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Shareholders must appoint the auditors and determine the audit fee of the Company every
fiscal year and the existing auditor may be re-appointed.
In this regard, the Board of Directors deems that it is appropriate to propose to the 2021 AGM
to consider and approve the appointment of auditors from PwC to be auditors of the Company
for the fiscal year ended 31 December 2021 in which any of the following auditors is
authorized to review and give opinion on the financial statements of the Company:
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5016 (Has
1. Mr. Krit Chatchavalwong
been the Company’s auditor for three years and signed
the financial statements for one year); and/or

2. Miss Sinsiri Tungsombat

Certified Public Accountant (Thailand) No. 7352 (Has
been the Company’s auditor for one year but has not
signed the financial statements of the Company)

3. Mr. Vichien Gingmontri

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3977 (Has
been the Company’s auditor for one year but has not
signed the financial statements of the Company)

In the case that the aforementioned auditors are unable to perform their duties, PwC shall be
authorized to appoint any of its qualified auditors to be the auditor of the Company. Profiles
of the three auditors are as detailed in Enclosure 4.
The audit fee of the Company for the fiscal year 2021 ending 31 December 2021 shall be in
the amount of not exceeding Baht 2,125,000. A comparison of the audit fee of the Company
between year 2021 and year 2020 is set out as follows:
Audit Fee
1.

Audit fee of the Company

2.

Non-audit fee

Year 2021
(Proposed)
Baht 2,125,000
-None-

Year 2020
Baht 2,190,000
-None-

Increase
(Reduce)
Baht
(65,000)
-None-

In appointing the auditors and determining the audit fee as mentioned above, the Audit
Committee of the Company took into account the qualification and the experience of each
auditor and viewed that PwC was independent audit form which was skillful in auditing and
the audit fee was also appropriate. Moreover, such three auditors do not have any relation to
or any interest in the Company, subsidiaries of the Company, directors, executives, major
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shareholders or their related persons. In addition, none of the proposed auditors was the
Company’s auditor more than seven years.
The auditor of subsidiaries of the Company shall be from the same audit firm.
Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors deems that it is appropriate to
propose to the 2021 AGM to consider and approve (1) the appointment of the following
auditors from PwC to be auditors for the fiscal year ended 31 December 2021:

1)

Mr. Krit Chatchavalwong Certified Public Accountant No. 5016; and/or

2)

Miss Sinsiri Tungsombat Certified Public Accountant No. 7352; and/or

3)

Mr. Vichien Gingmontri Certified Public Accountant No. 3977,

(2) the determination of the auditors' remuneration for the fiscal year ended 31 December
2021 in the amount up to Baht 2,125,000.
Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the
shareholders attending the meeting and casting their vote.
Agenda 9.

To consider and approve the amendment of Clause 24. of the Company’s Articles of
Association
Facts and Rational:
The Board of Directors deems that it is appropriate to propose to
the shareholders’ meeting to consider and approve the amendment of Clause 24 of the
Company’s Articles of Association regarding the quorum of the Board of Directors’ meeting
to be in line with the principles under the Corporate Governance Code for listed company, by
repeal the former statements and replace with the amendment statements as follows:
Former

Amendment

Clause 24.

Clause 24.

At the board of directors meeting, the
presence of not less than one half (1/2) of
the total number of directors is required to
constitute a quorum

At the board of directors meeting, the
presence of not less two-thirds (2/3) of the
total number of directors is required to
constitute a quorum. The constituted
quorum should be remained at all the
time of meeting including the time for
casting vote.

In the case where the chairman of the board In the case where the chairman of the board
is not present at the meeting or unable to is not present at the meeting or unable to
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Former

Amendment

perform the duty, a vice chairman shall
preside over the meeting. If there is no vice
chairman or there is a vice chairman but the
vice chairman in unable to perform the duty,
the directors present at the meeting shall
elect one amongst themselves to be
chairman of the meeting.

perform the duty, a vice chairman shall
preside over the meeting. If there is no vice
chairman or there is a vice chairman but the
vice chairman in unable to perform the duty,
the directors present at the meeting shall
elect one amongst themselves to be
chairman of the meeting.

A decision of a meeting shall be by a A decision of a meeting shall be by a
majority votes.
majority votes.
Each director shall have one (1) vote,
provided that any director who has any
interest in a particular matter shall not have
the right to vote on such matter. In the event
of a tie vote, chairman of the board of
directors shall have casting vote.

Each director shall have one (1) vote,
provided that any director who has any
interest in a particular matter shall not have
the right to vote on such matter. In the event
of a tie vote, chairman of the board of
directors shall have casting vote.

In the case that the Board of Directors’
meeting is held via electronic means, it must
be conducted in accordance with the rules,
procedures, conditions and standards as
prescribed by laws, notifications, regulations
and/or any order which are in force on the
date of each Board of Directors’ meeting.

In the case that the Board of Directors’
meeting is held via electronic means, it must
be conducted in accordance with the rules,
procedures, conditions and standards as
prescribed by laws, notifications, regulations
and/or any order which are in force on the
date of each Board of Directors’ meeting.

Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors deems that it is appropriate to
propose to the 2021 AGM to consider and approve the amendment to Clause 24 of the
Company’s Articles of Association regarding the quorum of the Board of Directors as per
aforementioned details. As such, the authorized person appointed by the Board of Directors
of the Company shall register the amendment to Clause 24 of the Articles of Association with
the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and have the authority to
amend and add wordings as required by the registrar to complete and effect the registration.
Remark: Resolution in this agenda item shall be approved by not less than three-fourths
of the total number of votes of shareholders attending the meeting and entitling to vote.
Agenda 10.

Other matters (if any)
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Opinion of the Board of Directors:
The Board of Directors deems that it is appropriate to
provide the opportunity for the shareholders who wish to propose any other matter beyond
the agenda items prescribed by the Board of Directors in this invitation, provided that the
proposal of such matter shall be in accordance with the criteria and method stipulated by the
laws.
The Company determined the names of shareholders who have the right to attend the 2021 AGM
(Record Date) on Friday, 12 March 2021.
In addition, the Company has published the invitation letter for the 2021 AGM along with the enclosures
on the Company’s website at www.ace-energy.co.th and therefore hereby invites all the shareholders to
attend the 2021 AGM through electronic media (E-Meeting) on 28 April 2021, at 14.00 hrs. In this regard,
the registration system for attending the E-Meeting shall be opened at 12.00 hrs. on the meeting date.
The shareholder who intends to attend the 2021 AGM by themselves shall send the registration form
for the AGM through electronic media (E-Meeting), having details as set out in Enclosure 9 and identification
documents having details as set out in Enclosure 8 to the Company within 23 April 2021 at Email:
comsec@ace-energy.co.th or by post to Mr. Chainat Buathong, Company Secretary, Absolute Clean Energy
Public Company Limited, No. 140/6 ITF Tower, 7th Floor, Silom Road, Suriyawongse Sub-district, Bangrak
District, Bangkok 10500. After the Company has completed the verification process, the Company shall send
“Username” and “Password” for logging in the meeting control system to the shareholder via the Email address
which the shareholder provided to the Company in the registration form.
However, the shareholder who is not convenient to attend the meeting through electronic media, the
Company recommends the shareholder to appoint the Independent Director of the Company as a proxy to
attend the meeting on their behalf.
In the event that any shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint a proxy,
such shareholder shall use either Proxy Form A or Proxy Form B. In the case where any foreign shareholder
would like to appoint a custodian, such foreign shareholder shall use Proxy Form C as set out in Enclosure 5.
In order to protect the rights and benefits of any shareholder who is unable to attend the meeting in person
and would like to appoint an Independent Director of the Company as their proxy to attend the meeting and
cast votes on their behalf, such shareholder can appoint a proxy by using Proxy Form B, stating the name of
the Independent Director of the Company as listed and detailed in Enclosure 6 and then submit the form
accompanied by the supporting documentation to the Department of Investor Relations, Absolute Clean
Energy Public Company Limited, No. 140/6 ITF Tower, 7th Floor, Silom Road, Suriyawongse Sub-district,
Bangrak District, Bangkok 10500, Telephone No. (662) 233 2559. In addition, in order for the Company to
facilitate the verification of the documents, please submit all documentation to the Company by 23 April 2020.
It is recommended that the shareholders study the Guidelines for attending the shareholders’ meeting
through electronic media and the appointment of proxies as set out in Enclosure 8.
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The Company will conduct the meeting in accordance with the Articles of Association of the Company,
Chapter 6, the Meeting of Shareholders, as set out in Enclosure 7.
Sincerely yours,

(Mr. Charoon Intachan)
Vice Chairman of the Board of Directors
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
Enclosure 5

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

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

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month
สัญชาติ
nationality

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

อยูเ่ ลขที่
residing/located at no.

พ.ศ.
Year

จังหวัด
Province

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ จี้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to
ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ 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
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years residing/located at no.
อาเภอ
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  และเลือกกรรมการอิสระคน
ใดคนหนึ่ ง 2. If you make proxy by
choosing No. 2, please mark ✓ at 
2. and select one of the Independent
Directors

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ
Appoint the Independent Directors of the Company
 นางพัชนี สุธีวิตานันท์
Mrs. Patchanee Sutheewitanan or
 นายนึกรัก ใบเงิน
Mr. Nuekrak Baingern

ซอย
Soi

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
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 ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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. through Electronic Media (E-Meeting), or such other date and time as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

สิ่งที่ส่งมำด้วย 5
Enclosure 5

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ 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

อยูเ่ ลขที่
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”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ 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 (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ 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 อยูบ่ า้ นเลขที่

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.

รหัสไปรษณีย์

อาเภอ

Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ 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
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิส ระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
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 ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษำยน 2564
เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วำระที่ 1

เรื่ องที่ประธำนแจ้งให้ ที่ประชุมทรำบ

วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 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

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2563

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 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

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติกำรจ่ ำยเงินปันผลประจำปี สำหรับผลกำรดำเนินงำน
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

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ

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 สุดประเสริ ฐ

Director’s name Mr. Monton Sudprasert
 เห็นด้วย

Approve

วำระที่ 7

Agenda item no. 7

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท 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

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 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

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 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

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

Other matters (if any)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
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)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
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 ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ 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.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
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.

ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊ บโซลูท 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. ผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
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.

เรื่ อง

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

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

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

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

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

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

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

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
Enclosure 5

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(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

Month

อยูเ่ ลขที่
อาเภอ/เขต

residing/located at no.

Amphur/Khet

พ.ศ.

Year
ซอย

จังหวัด

Soi

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั

As the custodian of

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ จี้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

Holding the total number of
 หุ้นสามัญ

ordinary share

votes as follows

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(2)

เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to

votes

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ 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

อายุ

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรือ/Or

อายุ

age

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

Amphur/Khet

Postal Code

ถนน

Road

อาเภอ

Tambol/Kwaeng

ชื่อ

Name

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ 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 ย ดประวัติ ก รรมการอิ ส ระปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ว ย 6 ของหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม 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)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา
14.00 น. ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ

หุ้น

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด

votes

เสียง

Total voting right
(4)

votes

Votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้

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

วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 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

วาระที่ 3

Agenda item no. 3
วาระที่ 4

Agenda item no. 4

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

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)

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2563 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 5

Agenda item no. 5

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี สาหรับผลการดาเนินงานของ
บริษัทประจาปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่ างกาล

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ

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.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Abstain

Votes

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

Director’s name Miss Chonticha Chitrarporn

 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

2. ชื่อกรรมการ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

Director’s name Mr. Tanachai Bunditvorapoom

 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

3. ชื่อกรรมการ นายธนวิจิตร อังคพิพฒั นชัย

Director’s name Mr. Tanavijit Ankapipatchai

 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

4. ชื่อกรรมการ นายมณฑล สุดประเสริ ฐ

Director’s name Mr. Monton Sudprasert

 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 7
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เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564

To consider and approve the 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

วาระที่ 8

Agenda item no. 8

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 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

วาระที่ 9

Agenda item no. 9

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes
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พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 10 Other matters (if any)
(5)
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น

(6)

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.

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vo ting 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
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ้ น ที่ ป รากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผู ล้ งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ ค ัส โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2.

This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper.
หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3.

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.
4.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.

ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊ บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ จี้ จากัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
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.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่

Agenda item no.

เรื่ อง

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

เรื่ อง

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

เรื่ อง

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

เรื่ อง

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

Votes

Abstain

เสียง

Votes

