
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                  Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                            shares    and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ คือ  
Appoint the Independent Directors of the Company 
 นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ 

Ms. Chonticha Chitrarporn or 
 นางพชันี สุธีวิตานนัท์ 
 Mrs. Patchanee Sutheewitanan 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น ประจ าปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified 
in Enclosure 6 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบช่ืุอผูรั้บมอบอ านาจ 

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

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2.     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงที่ส่งมำด้วย 5 
Enclosure 5 

 



 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 
2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,  April 28, 2022 
at 2.00 p.m. at through Electronic Media (E-Meeting), or such other date and time as the meeting may be held.    

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

วำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวันที่ 28 เมษำยน 2564 
Agenda item no. 2 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2564 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2564 

Agenda item no. 4 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 2021 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appr opriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทประจ ำปี 2564  

Agenda item no. 5 To consider and approve the annual dividend payment and the allocation of annual net profit as a legal reserve fund 
from 2021 operational results  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

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

  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 

  



 

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
    

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายนึกรัก ใบเงิน 
 Director’s name Mr. Nuekruk Baingern 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา 
 Director’s name Mr. Teerawut Songmetta 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายพรเมตต ์ทรงเมตตา 
 Director’s name Mr. Teerawut Songmetta   
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประจ ำปี 2565 รวมทั้งกำรจ่ำยโบนัส
กรรมกำรจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

Agenda item no. 7  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2022 as well as the 
payment of directors’ bonus from the Company’s operational results as at the year ended 31 December 2021  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2565 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors’ remuneration for the 

year 2022 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมวงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้จำกวงเงินเดิมไม่เกิน 5,000 ล้ำนบำท เพ่ิมอีก 15,000 ล้ำนบำท รวม
เป็นเป็นวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ำนบำท   

Agenda item no. 9 To consider and approve the increase of the total bond amount to be issued and offered from the original total bond 
amount of Baht 5,000 Million with the additional amount of not exceed Baht 15,000 Million to be the total bond 
amount of not exceed Baht 20,000 Million 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 10 พิจำรณำรับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กำรใช้เงินเพ่ิมทุนที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนต่อประชำชนเป็น
คร้ังแรก (IPO) อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคัญ ด้วยวิธีเกล่ียวงเงิน 

Agenda item no. 10 To acknowledge the insignificant amendment of the utilization of the increased capital from the initial public offering 
(IPO) by way of rebalancing investment amounts 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 11 Other matters (if any) 



 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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 amend ment 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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.  
 

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

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

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

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

 



 

หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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. 



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี ้จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Absolute Clean Energy Public Company Limited  

 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลาอ่ืนดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 2.00 p.m. through Electronic Media (E-Meeting), or such 
other date and time as the meeting may be held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 


