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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนท่ี  
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

  

 (1) ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ       
      I/We  Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน      ต าบล/แขวง       
Residing at    Road      Sub-district  
อ าเภอ/เขต    จังหวัด      รหัสไปรษณีย์       
District     Province     Postal Code   
 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 
  being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited 
  โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                               เสียง ดังน้ี  
             holding the total number of              shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows: 
  หุ้นสามัญ                                                   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง  
   ordinary share of           shares, having the right to vote equivalent to                        votes, 
   หุ้นบุริมสิทธ ิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสียง 
   preferred share of shares, having the right to vote equivalent to                        votes. 
 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้   
  Hereby appoint 
      ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร อายุ 46 ปี ต าแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
อิสระ อยู่บ้านเลขท่ี 433 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
    Dr. Chalermruth Narkvichien, Age 46 years, Positions Director, Member of the Audit Committee, Member      
of the Corporate Governance Committee and Independent D irector, Residing at 433, Soi Phaholyothin 32, Senanikom  Sub-district, 
Chatuchak District, Bangkok 10900 
 

  ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ      
ประจ าปี 2565 
  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 2022. 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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   ช่ือ         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                     
   Name Age years, Residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Sub-district     District  
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์    หรือ 
Province                                                                 Postal Code            , or 

 

   ช่ือ         อายุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี                                     
   Name Age years, Residing at    
ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      
Road      Sub-district     District 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์     
Province                                                                 Postal Code             
 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
  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 2022 on Friday 22 April 2022 at 2.00 p.m. , through electronic meeting ( e- meeting only)  according to the 
Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 

  กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself/ourselves in all respects. 

 

ลงชื่อ/signed  ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(  ) 

 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 

ลงชื่อ/signed  ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 

หมายเหต/ุRemark 
 

 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น      
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. 


