
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form)  

 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจ้า    สัญชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We  nationality residing/located at no.                            Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวัด       
 Road   Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง ดังน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to       votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to       votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที่            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet  
จงัหวดั                                    รหัสไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อายุ           ปี อยู่บา้นเลขที่       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหัสไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ  
 Appoint the Independent Directors of the Company 
  นางพชันี สุธีวิตานันท์   

 Mrs. Patchanee Sutheewitanan or  
  นายนึกรัก ใบเงิน   

 Mr. Nuekrak Baingern  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
Enclosure 5 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   และเลือกกรรมการอิสระคน
ใดคนหน่ึง  2. If you make proxy by 
choosing No. 2, please mark ✓ at  
2. and select one of the Independent 
Directors 



 
 

 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ้น 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) 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2564  ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 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.  

กิจการใดที่ผู ้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าขา้พเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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.  
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู ้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


