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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

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 ำกัด (มหำชน) 
  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 Director, 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. 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

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

   มอบฉันทะบางส่วน คือ  
   To grant the partial shares as follows: 
 

    หุ้นสามัญ                                    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                                        เสียง 
    ordinary share                         shares, and having the right to vote equal to                           votes, 
 

    หุ้นบุริมสิทธ ิ                                     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                             เสียง 
    preferred share              shares, and having the right to vote equal to          votes. 
 

    รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด                                                                            เสียง 
    Total amount of voting rights                                                                                  votes. 
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 (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

      วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
 Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 
   for the Year 2021 
 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 
 Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results             
   of the Company for the Year 2021 
  

  ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท  
  ประจ าปี 2564 
  To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding    
  the operating results of the Company for the year 2020 

 

 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended  
   31 December 2021 
 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
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     วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564  
 Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 
 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors   
   who retire by rotation 
 

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

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

               1.  ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ 
   Dr. Vuthichai Duangratana 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

  2.  รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ ์
   Assoc. Prof. Dr. Wanchai Rattanawong 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

  3.  นายธีรนันท์ ศรีหงส ์
   Mr. Teeranun Srihong 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    - 70 -   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9 
   Enclosure No. 9 

 

  

 วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 
 Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors                
   for the year 2022 
 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
 Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the auditors and the determination                
   of the remuneration of the auditors for the year 2022 
 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
 

 วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 
 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
           Approve  Disapprove  Abstain 
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 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน      
ไม่ถูกต้อง และไมถ่ือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
  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 as the vote of a shareholder. 
 

 (7) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม                  
มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด                   
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  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. 
 

 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 
(  ) 
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หมายเหต/ุRemark 

 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)                
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use        
 the Proxy Form C. 
 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ าน วนหุ้น       
 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. 
 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ    
 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited 

 

 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์        
(เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 In the meeting of 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. 

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

  วำระที ่      เรื่อง                  
        Agenda No. Re:  
 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วำระที ่      เรื่อง                  
        Agenda No. Re:  
 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
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  วำระที ่      เรื่อง                  
        Agenda No. Re:  
 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วำระที ่      เรื่อง                  
        Agenda No. Re:  
 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 

  วำระที ่      เรื่อง                                    
        Agenda No. Re:  
 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
            Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    - 75 -   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 9 
   Enclosure No. 9 

 

  

  วำระที ่      เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
 Agenda No.   Re: Election of director(s) (Continued)  
        

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ                                                                                                                  
  Director’s name 
   เห็นด้วย                เสียง  ไมเ่ห็นด้วย                เสียง  งดออกเสียง                เสียง 
          Approve  Disapprove  Abstain 
 
 


