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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

 

(แบบทีใ่ชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนที่   

Written at 

วันที ่ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

 (1) ขาพเจา                                                                                                                                             

      I/We 

      สํานักงานตั้งอยูเลขที่                          ถนน                                                 ตําบล/แขวง  

 Residing at   Road                                             Sub-district 

 อําเภอ/เขต                                            จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย  

 District                                               Province                                              Postal Code 

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ  

 as a Custodian for  

 ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท พทีีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

 being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม                                      หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                   เสียง ดังนี้ 

 holding the total number of                          shares, and having the right to vote equivalent to    votes as follows: 

 หุนสามัญ                                                    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                     เสียง 

                ordinary share of                                 shares, having the right to vote equivalent                                      votes, 

 หุนบุริมสิทธิ                                               หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                   เสียง 

                 preferred share of                               shares,  having the right to vote equivalent to                                 votes. 
  

 (2) ขอมอบฉันทะให  

       Hereby appoint  

     (1)                                                                         อายุ  ป อยูบานเลขที่                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district District      

  จังหวัด รหัสไปรษณยี                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 

 

 

 

 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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     (2)                                                                         อายุ  ป อยูบานเลขที่                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district  District 

  จังหวัด รหัสไปรษณยี                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 
 

     (3)                                                                         อายุ  ป อยูบานเลขที่                                          

     Name                                                                   age       years, residing at 

  ถนน                                           ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                    

  Road Sub-district  District 

  จังหวัด รหัสไปรษณยี                        หรือ 

  Province Postal Code                       , or 
 

 (4)        พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ อายุ 74 ป ตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 29/256    

หมูที่ 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

  Police General Soontorn Saikwan; Age 74 years; Positions : Chairman of the Board of Directors and 

Independent Director; Residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120 

   สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

   Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the agenda to 

consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018. 
 

      ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน อายุ 63 ป ตําแหนง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และกรรมการอิสระ อยูบานเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, Chairman 

of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey Sub-

district, Klongtoey District, Bangkok, 10110 

 สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2561 

  Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the agenda to 

consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018. 
 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60                                  

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 

Shareholders for the Year 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention 

Center, No. 60, New Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok, or any adjournment at any date, 

time and place thereof. 
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 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 
 

 มอบฉันทะบางสวน คือ  

 To grant the partial shares as follows:  

 หุนสามัญ                                    หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                        เสียง 

 ordinary share                         shares, and having the right to vote equal to                           votes, 

 หุนบุรมิสทิธิ                                      หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                เสียง 

 preferred share             shares, and having the right to vote equal to   votes. 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด                                                         เสียง 

 Total amount of voting rights                                                                          votes. 
 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
  

       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  

  Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder

   Shareholders for the Year 2017 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560 

  Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of 

   the Company for the year 2017 
 

 ใหผูรับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท  

 ประจําป  2560 

 To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding 

 the operating results of the Company for the year 2016 
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  วาระที่ 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended  

   31 December 2017 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

      วาระที่ 4  พิจารณาอนมุัตกิารจัดสรรกําไรสทุธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล  

   ประจําป 2560  

  Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and to 

   make the dividend payment for the year 2017  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  Agenda No. 5  To consider and approve the election of the directors to replace the directors  

   who retire by rotation 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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 1.  นายสพุจน พิทยพงษพัชร 

  Mr. Supote Pitayapongpat 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 2. นายพิทักษ รชักิจประการ 

  Mr. Pitak Ratchakitprakarn 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

 3. นางฉัตรแกว คชเสนี 

  Mrs. Chatkaew Gajaseni 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
  

 4. นายรังสรรค พวงปราง 

  Mr. Rangsun Puangprang 

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

   วาระที่ 6  พิจารณาอนมุัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

  Agenda No. 6  To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for 

   the year 2018 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนมุัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 

  Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of 

   the remuneration of the auditors for the year 2018 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
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 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนมุัตกิารออกและเสนอขายหุนกู 

  Agenda No. 8  To consider and approve the issuance and offering of the debentures 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

   deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 9 พิจารณาอนมุัตกิารแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับของบริษัท 

  Agenda No. 9  To consider and approve the amendment to of the Articles of Association of the  

   Company 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 
 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
 

  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  Agenda No. 10 To consider other matters (if any)  
  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 

  deem appropriate in all respects. 

 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

               เห็นดวย                เสียง  ไมเห็นดวย                 เสียง  งดออกเสียง                เสียง 

        Approve              votes   Disapprove              votes    Abstain                    vote 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมถือเปนการลงคะแนนเสยีงของผูถือหุน 

  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall 

not be the vote of a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม                    

มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด                  

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to 

my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all 

respects. 

 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 

 

 

ลงช่ือ/signed  ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(  ) 
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)        

ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก และดูแลหุนใหเทานั้น 

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can 

use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

  Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an 

individual nominee may be voted for. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ  

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the 

Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited 
 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันศุกรที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 1-2            

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อ่ืนดวย 

 In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at 

Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, 

Klongtoey District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re:  
 

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 วาระที ่      เร่ือง                

        Agenda No. Re: 
  

        (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

   respects. 
 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

          Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

 วาระที ่     เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 Agenda No.   Re:   Election of director(s) (Continued)  
        

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
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ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 
 

ชื่อกรรมการ                                                                                                              

Director’s name 

  เห็นดวย                  เสียง  ไมเห็นดวย                  เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 

     Approve                  votes Disapprove                  votes Abstain                  vote 


