สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายและไม่ 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
รหัสไปรษณี ย ์
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

ซอย
Soi

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ 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
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark  at  2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Ph.D. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ 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 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ั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 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 ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู้ ั บ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ าหนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

(3)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณี ย ์
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.

จังหวัด
Province

พ.ศ.
Year
ซอย
Soi

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณำทำ
เครื่ องหมำย  ที่  1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนำจ
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
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณำทำ
เครื่ องหมำย  ที่  2. และ
เลือกกรรมกำรอิสระคนใดคน
หนึง่
If you make proxy by choosing

No. 2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Ph.D. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholdfiers)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ 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 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุ ม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
Agenda item no. 1
To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
To consider and acknowledge the operation results for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for the year 2018 for fiscal year
ended 31 December 2018
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2561
To consider and approve non-declaration of appropriate of profit as capital reserve as prescribed by the laws and suspension of
the payment of dividend for the year 2019
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Enclosure 4.
To consider and approve the reappointment of directors retired by rotation
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
Director’s name Miss Tiyada Kuansataporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
Director’s name Ph.D. Sarit Chokchainirand
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the 2019 remuneration of directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and 2019 auditor fee
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณารับทราบเปลีย่ นแปลงการใช้ เงินเพิม่ ทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน
To consider and acknowledge amendment of the utilization of capital increased by the initial public offering
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ั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 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
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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.
2. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 14.00 at THE BRIGHT Meeting Room, 3 rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2
Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นทีป่ รากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (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 ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที่
I/We
Nationality
Residing/located at no.
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
Being a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
 1. ชื่อ
กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณำทำเครื่องหมำย
Name
ถนน
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนำจ
Road
If you make proxy by choosing
จังหวัด
No. 1, please mark  at  1. and
Province
give the details of proxy (proxies).
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

ซอย
Soi

เสี ยง ดังนี้
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

(2)

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณำทำเครื่องหมำย
 ที่  2. และเลือกกรรมกำรอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2. and
choose one of these members of the
Independent Directors.
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อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 ดร. สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์ Ph.D. Sarit Chokchainirand หรื อ/or
 นาย วิชยั พรกีรติวฒั น์ Mr. Wichai Pornkeratiwat หรื อ/or
 น.ส. ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ Miss Patrawan Manutsathit
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสื อเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 5. of the
Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 4.
Enclosure 4.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลื อเป็ 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 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุ ม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยู่เลขที่ 15/6 ถนนพระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 2.00 p.m.
at THE BRIGHT Meeting Room, 3rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2 Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or
such other date, time and place 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:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี 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
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
เสี ยง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด
เสี ยง
Total voting right
votes
(4)

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

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of the Shareholders
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
To consider and acknowledge the operation results for the year 2018
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2561 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit and Loss Statement for the year 2018 for fiscal year
ended 31 December 2018
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2561
To consider and approve non-declaration of appropriate of profit as capital reserve as prescribed by the laws and suspension of
the payment of dividend for the year 2019
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the reappointment of directors retired by rotation
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ค.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
B.
Election of entire nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ง.  เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร
Director’s name Miss Tiyada Kuansataporn
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร.สฤษดิ์ โชคชัยนิรันดร์
Director’s name Ph.D. Sarit Chokchainirand
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
To consider and approve the 2019 remuneration of directors
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษทั และการกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and 2019 auditor fee
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณารับทราบเปลีย่ นแปลงการใช้ เงินเพิม่ ทุนที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ ประชาชน
To consider and acknowledge amendment of the utilization of capital increased by the initial public offering
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
To consider other matters (If any)
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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(5)
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ั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 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
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ป รากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ ค สั โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
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.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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 ที่ มีวาระที่ จะพิ จารณาในการประชุ ม มากกว่าวาระที่ ระบุ ไว้ข ้างต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิ่ มเติ ม ได้ใ นใบประจาต่ อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Asia Biomass Public Company Limited
ในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A ตั้งอยูเ่ ลขที่ 15/6 ถนน
พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร 10150 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2019 at 14.00 at THE BRIGHT Meeting Room, 3 rd Floor, Building A, 15/6 Rama 2
Road, Thakarm Sub-district, Bangkhunthian District, Bangkok 10150, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes
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