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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Form of Proxy, Form A. 

(General Form) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

------------------------------------------ 
เขียนที่        
Made at 
วนัที่         เดือน                พ.ศ.          
Date   Month                Year          

(1) ข้าพเจ้า                          สญัชาต ิ                                                 
  I/We         Nationality   
อยู่บ้านเลขที่                  ถนน      ตาํบล/แขวง     
Residing/located at No.                     Road     Tambol/Kwaeng  

อาํเภอ/เขต                  จังหวดั      รหัสไปรษณีย์     
Amphur/Khet                       Province      Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)     
 Being a shareholder of PTT  Public Company Limited              
  โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม                      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                           เสียง ดังน้ี 
   Holding                          shares in total which are entitled to cast     votes as follows: 

หุ้นสามัญ                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ       เสียง 
Ordinary shares                                    shares in total which are entitled to cast      votes 
หุ้นบุริมสิทธิ                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ       เสียง 
Preferred shares                                   shares in total which are entitled to cast      votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  I/We wish to appoint 

(1) นาย / นาง / นางสาว            อายุ                                                          ปี 
   Mr. / Mrs. / Ms.          Age                              Years 
   อยู่บ้านเลขที่                   ถนน      ตาํบล/แขวง                                                   
  Residing/located at No.                        Road      Tambol/Kwaeng 
   อาํเภอ/เขต                    จงัหวดั      รหัสไปรษณีย์                     หรือ 
  Amphur/Khet                          Province      Postal Code     or 

(2) นาย / นาง / นางสาว            อายุ                                                          ปี 
   Mr. / Mrs. / Ms.          Age                              Years 
   อยู่บ้านเลขที่                   ถนน      ตาํบล/แขวง                                                   
  Residing/located at No.                        Road      Tambol/Kwaeng 
   อาํเภอ/เขต                    จงัหวดั      รหัสไปรษณีย์                     หรือ 
  Amphur/Khet                          Province      Postal Code     or 

 (3) นาย / นาง / นางสาว            อายุ                                                          ปี 
   Mr. / Mrs. / Ms.          Age                              Years 
   อยู่บ้านเลขที่                   ถนน      ตาํบล/แขวง                                                   
  Residing/located at No.                        Road      Tambol/Kwaeng 
   อาํเภอ/เขต                    จงัหวดั      รหัสไปรษณีย์                      
  Amphur/Khet                          Province      Postal Code 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงค ะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565                      
ในวันศุกร์ที่  8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้ น 2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900        
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the 2022 AGM) on 
Friday April 8, 2022 at 13.30 hours. The meeting will be held at PTT Auditorium, PTT Public Company Limited, Vibhavadi Rangsit Road , 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. or such other date, time and place as may be adjourned. 
 กิจการใดที่ผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทกุประการ 
  Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 

ลงชื่อ / Signed          ผูม้อบฉันทะ / Grantor
              (                   ) 
ลงชื่อ / Signed          ผูรั้บมอบฉันทะ / Grantee
              (                   ) 
ลงชื่อ / Signed          ผูรั้บมอบฉันทะ / Grantee
              (                   ) 
ลงชื่อ / Signed          ผูรั้บมอบฉันทะ / Grantee
              (                   ) 

 
หมายเหตุ  :   ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks   A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions 
 and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Form of Proxy, Form B. 

(แบบที่กาํหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
(Form Specifying Various Particulars for Authorisation Containing Clear and Concise Details) 

Annexed to Notice of Department of Business Development  Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

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

เขียนที่        
Made at 
วนัที่         เดือน                พ.ศ.         
Date   Month              Year          

(1) ข้าพเจ้า                          สัญชาติ                                                  
  I/We        Nationality   

อยู่บ้านเลขที ่                 ถนน      ตาํบล/แขวง     
Residing/located at No.                     Road     Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต                  จังหวดั      รหัสไปรษณีย์     
Amphur/Khet                       Province      Postal Code 

 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)     
 Being a shareholder of PTT  Public Company Limited              

  โดยถือหุ้นจาํนวนทัง้ส้ินรวม                      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                         เสียง ดังนี้ 
   Holding                        shares in total which are entitled to cast     votes as follows: 

หุ้นสามัญ                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ       เสียง 
Ordinary shares               shares in total which are entitled to cast      votes 
หุ้นบุริมสิทธ ิ                        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ       เสียง 
Preferred shares               shares in total which are entitled to cast      votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  I/We wish to appoint 

(1)             อาย ุ                                                         ปี 
                                  Age                              Years 

   อยู่บ้านเลขที ่                  ถนน      ตาํบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 

   อาํเภอ/เขต                   จังหวดั      รหัสไปรษณีย์                     หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     or 

(2)            อาย ุ                                                         ปี 
           Age                              Years 

   อยู่บ้านเลขที ่                  ถนน      ตาํบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 

   อาํเภอ/เขต                   จังหวดั      รหัสไปรษณีย์                     หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     or 

 (3)        อาย ุ                                                         ปี 
                                  Age                              Years 

   อยูบ่้านเลขที ่                  ถนน      ตาํบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 

   อาํเภอ/เขต                   จังหวดั      รหัสไปรษณีย์                       
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดรีังสิต เขตจตุจักร กทม. 

10900 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the 2022 AGM) 

on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours. The meeting will be held at PTT Auditorium, PTT Public Company Limited, Vibhavadi Rangsit 

Road , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. or such other date, time and place as may be adjourned.  

หน้า  1  ของจํานวน  6 หน้า  
Page 1  of Page  6   
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(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้ งนี้ ดังนี้ 
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners: 

 

 วาระที่  1  เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัต ิ
  งบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

  Item  1  re : To acknowledge the 2021 performance statement and to approve the 2021 financial  

statement ended on December 31, 2021 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที ่ 2  เร่ือง พิจารณาอนุมัตจิัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

  Item  2 re :  To approve the 2021 net profit allocation and dividend payment 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที ่ 3  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

  Item  3 re :  To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2022 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที ่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2565 - 2569)  

  Item  4 re :  To approve PTT’s 5-year fund raising plan (for 2022 - 2026)  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที ่ 5  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ปตท. และการแก้ไขเพิม่เติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของ ปตท.  

  Item  5 re :  To approve the amendment of the objectives of PTT and the amendment to Clause 3 of 

PTT’s Memorandum of Association   

      (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 

                                                     หน้า  2 ของจํานวน  6 หน้า  
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  วาระที ่ 6  เร่ือง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2565  

  Item  6 re :  To approve the 2022 directors’ remuneration  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที ่ 7  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

  Item  7 re :  To elect directors to replace those who are retired by rotation  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
        การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
     Appointment of the entire board 

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain  

     

     การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of any director(s) 

     ช่ือกรรมการ   ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศริิสัมพันธ์   
     Name of Director  Prof. Dr. Thosaporn Sirisumphand                    

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ    
Name of Director  Mr. Krisada Chinavicharana        

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   พลเอกธรีวัฒน์ บุณยะวัฒน์          
Name of Director  GEN. Teerawat Boonyawat          

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   ม.ล. ชโยทติ กฤดากร    
Name of Director  M.L. Chayotid Kridakon    

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ   นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร    
Name of Director  Mr. Chansin Treenuchagron                 

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

 
 วาระที่  8  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้ามี) 

  Item  8 re :  Other Matters (If any) 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลง 

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถื้อหุ้น 
 If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in  this proxy form, those 

votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณี

ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 

any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 
the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, 

shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 

 

          
ลงช่ือ / Signed      ผูม้อบฉันทะ / Grantor

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ / Grantee

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ / Grantee

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ / Grantee

                (                                  ) 
 
 

หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into 
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อ
แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 
Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of  PTT Public Company Limited. 
 

ในการประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ นประจํ าปี 2565 ในวันศุกร์ ที่  8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน  2  
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the 2022 AGM) on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours.          
The meeting will be held at PTT Auditorium, PTT Public Company Limited, Vibhavadi Rangsit Road , Chatuchak, Bangkok 
10900, Thailand. or such other date, time and place as may be adjourned. 

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

 วาระที่    เร่ือง           

  Agenda Item    re :  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที่    เร่ือง           

  Agenda Item    re :  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 
 

 วาระที่    เร่ือง           

  Agenda Item    re :  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
Approve           Disapprove            Abstain 

 
 

  วาระที ่  7    เร่ือง   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

  Item        7       re :    To elect directors to replace those who are retired by rotation 

 

     ช่ือกรรมการ       
     Name of Director   

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ       
Name of Director   

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 
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ช่ือกรรมการ       
Name of Director   

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ       
Name of Director        

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 

     ช่ือกรรมการ       
Name of Director   

         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
    Approve           Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Form of Proxy, Form C. 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2550 

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

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

เขียนที่        
Made at 
วนัที่         เดือน                พ.ศ.         
Date   Month              Year          

(1) ข้าพเจ้า                                                                          
  We         

สํานักงานต้ังอยู่เลขที ่              ถนน      ตาํบล/แขวง     
Residing/located at No.                     Road     Tambol/Kwaeng 

อาํเภอ/เขต                  จังหวดั      รหัสไปรษณีย์     
Amphur/Khet                       Province      Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ        

In our capacity as the custodian for  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท  ปตท.  จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม                                        หุ้น และ 
Being a shareholder of  PTT  Public Company Limited, holding            shares in total 
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ            เสียง ดังนี ้
Which are entitled to cast            votes as follows: 

หุ้นสามัญ                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ          เสียง 
Ordinary shares               shares in total which are entitled to cast             votes 
หุ้นบุริมสิทธ ิ                        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ          เสียง 
Preferred shares               shares in total which are entitled to cast             votes 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
  We wish to appoint 

(1)              อาย ุ                                                         ปี 
              Age                              Years 

   อยู่บ้านเลขที ่                  ถนน      ตาํบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 

   อาํเภอ/เขต                   จังหวดั      รหัสไปรษณีย์                     หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     ,or 

(2)              อาย ุ                                                         ปี 
              Age                              Years 

   อยู่บ้านเลขที ่                  ถนน      ตาํบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 

   อาํเภอ/เขต                   จังหวดั      รหัสไปรษณีย์                     หรือ 
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code     ,or 

 (3)              อาย ุ                                                         ปี 
              Age                              Years 

   อยู่บ้านเลขที ่                  ถนน      ตาํบล/แขวง                                                
  Residing/located at No.                       Road      Tambol/Kwaeng 

   อาํเภอ/เขต                   จังหวดั      รหัสไปรษณีย์                       
  Amphur/Khet                        Province      Postal Code 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร 

กทม. 10900 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the 2022 AGM) 
on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours. The meeting will be held at PTT Auditorium, PTT Public Company Limited, Vibhavadi Rangsit 
Road , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. or such other date, time and place as may be adjourned. 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้     
 We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner: 

  มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 

 หุ้นสามัญ                      หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                       เสียง 

 Ordinary shares        shares in total, which are entitled to cast              votes; and  

 หุ้นบุริมสิทธิ       หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                       เสียง 

 Preferred shares:                 shares in total, which are entitled to cast                    votes,  

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด                               เสียง 

Total:                           votes 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้ งนี้ ดังนี้ 
 We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner: 

 

 วาระที ่ 1  เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 

 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   
  Item  1 re : To acknowledge the 2021 performance statement and to approve the 2021 financial statement   

ended on December 31, 2021 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย    เสียง   
Approve with  votes 

        ไม่เห็นด้วย    เสียง   
Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
Abstain with  votes 
 

  วาระที ่ 2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

  Item  2 re :  To approve the 2021 net profit allocation and dividend payment  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย    เสียง   
Approve with  votes 

        ไม่เห็นด้วย    เสียง   
Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
Abstain with  votes 

 

  วาระที ่ 3  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

  Item  3 re :  To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2022  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
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   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
        เห็นด้วย    เสียง   

Approve with  votes 

        ไม่เห็นด้วย    เสียง   
Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
Abstain with  votes 
 

  วาระที ่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2565 - 2569) 

  Item  4 re :  To approve PTT’s 5-year fund raising plan (for 2022 - 2026)  

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย    เสียง   
Approve with  votes 

        ไม่เห็นด้วย    เสียง   
Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
Abstain with  votes 
 

 วาระที ่5  เร่ือง     พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ ปตท. และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 3 ของ ปตท.  

  Item  5 re :       To approve the amendment of the objectives of PTT and the amendment to Clause 3 of  PTT’s  
Memorandum of Association   

 (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย    เสียง   
Approve with  votes 

        ไม่เห็นด้วย    เสียง   
Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
Abstain with  votes 
 

 วาระที ่ 6  เร่ือง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2565 

  Item  6 re :  To approve the 2022 directors’ remuneration 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

        เห็นด้วย    เสียง   
Approve with  votes 

        ไม่เห็นด้วย    เสียง   
Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง  

     Abstain with votes 
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  วาระที ่ 7  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

  Item  7 re :   To elect directors to replace those who are retired by rotation 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

     การแต่งต้ังกรรมการทัง้ชุด 
Appointment of the entire board 
    เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   
        Abstain with  votes 

     การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of any director(s) 

     ช่ือกรรมการ   ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศริิสัมพันธ์  
     Name of Director  Prof. Dr. Thosaporn Sirisumphand                    

         เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   
        Abstain with  votes 

     ช่ือกรรมการ   นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ   
Name of Director  Mr. Krisada Chinavicharana 

         เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
        Abstain with  votes 

     ช่ือกรรมการ   พลเอกธรีวัฒน์ บุณยะวัฒน์    
Name of Director  GEN. Teerawat Boonyawat          

         เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
        Abstain with  votes 

     ช่ือกรรมการ   ม.ล. ชโยทติ กฤดากร   
Name of Director  M.L. Chayotid Kridakon    

         เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   

        Abstain with  votes 
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     ช่ือกรรมการ   นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร   
Name of Director  Mr. Chansin Treenuchagron                 

         เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

        งดออกเสียง   เสียง   
        Abstain with  votes 

 
 วาระที่  8  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ   (ถ้ามี) 

  Item 8 re :  Other matters (If any) 

   (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

         เห็นด้วย    เสียง   
        Approve with  votes 

         ไม่เห็นด้วย    เสียง   
        Disapprove with  votes 

         งดออกเสียง  เสียง   
        Abstain with  votes 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลง 

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

 If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in  this proxy form, those 
votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 
any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 
the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะได้กระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall 
be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

       
ลงช่ือ / Signed      ผูม้อบฉันทะ / Grantor

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ / Grantee

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ / Grantee

                (                                  ) 

ลงช่ือ / Signed      ผูร้ับมอบฉันทะ / Grantee

                (                                  ) 
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หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local 
custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is: 

(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy 
 form on the shareholder's behalf; and 

 (2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

  a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 

3. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  

5. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 
Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of  PTT Public Company Limited. 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศกุร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the 2022 AGM) on Friday April 8, 2022 at 13.30 hours.          
The meeting will be held at PTT Auditorium, PTT Public Company Limited, Vibhavadi Rangsit Road , Chatuchak, Bangkok 
10900, Thailand. or such other date, time and place as may be adjourned. 

------------------------------------------ 
 วาระที่    เร่ือง           

 Agenda Item    re :  

  (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
Approve with votes           Disapprove with votes           Abstain  with votes 
 

 วาระที่    เร่ือง           

 Agenda Item    re :  

  (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
Approve with votes           Disapprove with votes           Abstain  with votes 
 

 วาระที่    เร่ือง           

 Agenda Item    re :  

  (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
  (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
Approve with votes           Disapprove with votes           Abstain  with votes 
 

 วาระที่    เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ  (ต่อ) 
 Agenda Item    re :    To elect directors to replace those who are retired by rotation  

  

  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain  with         votes 
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  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain  with         votes 

  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain  with         votes 

  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain  with         votes 

  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain  with         votes 

  ช่ือกรรมการ      
Name of Director 

       เห็นด้วย                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                 เสียง       งดออกเสียง                 เสียง 
        Approve with votes           Disapprove with         votes           Abstain  with         votes 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้า  8  ของจํานวน  8 หน้า  

Page  8  of Page  8   


