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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

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

(1) ข้าพเจ้า          สญัชาติ      
I/We         Nationality 
อยูบ้่านเลขที ่ หมูท่ี่  ถนน/ซอย    ต าบล/แขวง        
No.   Moo No.  Road/Soi   Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     
Amphur/Khet     Province     Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited 
โดยถือหุ้น จ านวนทัง้สิน้รวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง ดงันี ้ 
holding the total amount of     shares  and have the rightห to vote equal to  votes as follows: 
 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสียง 

ordinary shares     shares and have the rights to vote equal to    votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั     เสียง  

preferred shares   shares in total which are entitled to cast     votes. 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งข้างลา่งนีห้รือบคุคลอ่ืนใดก็ได้ รายละเอียดตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย) 

Hereby appoint (Shareholder may grant a proxy to an independent director of the Company or any person shown below as detailed in enclosure) 
 ชื่อ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ       อาย ุ 60  ปี 

Name Mr. Pradit Phataraprasit      Age 60 Years Old 
อยูบ้่านเลขที ่ 119/12  หมูท่ี่ 3 ถนน/ซอย    ต าบล/แขวง  หวัดง  
No.  119/12  Moo No.  3 Road/Soi   Tambol/Kwaeng Huadong  
อ าเภอ/เขต  เมืองพิจิตร   จงัหวดั   พิจิตร  รหสัไปรษณีย์   หรือ 
Amphur/Khet  Muang Phichit  Province  Phichit  Postal Code   Or 

 ชื่อ นายกิตติ คชนันทน์        อาย ุ 64  ปี 
Name Mr. Kitti Gajanandana      Age 64 Years Old 
อยูบ้่านเลขที ่ 293/1  หมูท่ี่  ถนน/ซอย มิตรอนนัต์  ต าบล/แขวง  นครไชยศรี  
No.  293/1  Moo No.  Road/Soi Mit-anant  Tambol/Kwaeng Nakornchaisri 
อ าเภอ/เขต  ดสุิต   จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10300  หรือ 
Amphur/Khet  Dusit   Province     Bangkok  Postal Code  10330 Or 

 ชื่อ          อาย ุ  ปี 
Name         Age   Years Old 
อยูบ้่านเลขที ่   หมูท่ี่  ถนน/ซอย   ต าบล/แขวง    
No.    Moo No.  Road/Soi   Tambol/Kwaeng  
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์     
Amphur/Khet     Province    Postal Code  

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น________________ 
Shareholder’s Registration No: 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
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-คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันจันทร์
ที่  27 เมษายน 2558  เวลา  9.30  น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 1  โรงแรมคอนราด กรุงเทพ  เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
10330   หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
-any one of the abovementioned persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Shareholders’ Meeting on 
Monday 27th April 2015, at 9:30 a.m., at Ballroom, Ground Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan 
District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as may be adjourned. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We authorise my/our proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
วาระที่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
Agenda 1  To certify the 2014 Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองรายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการบริษัทส าหรับปี บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
Agenda 2 To acknowledge the results of the Company’s performance for the fiscal year ended 31st December 2014 and to certify the Annual 

Report of the Board of Directors for the fiscal year ended 31st December 2014 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve   Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน(งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน) ประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 
Agenda 3 To consider and approve the audited Financial Position Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Statements) for the fiscal 

year ended 31st December 2014 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 

Agenda 4  To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the non-payment of dividend for the results of the 
Company’s performance for the year 2014 ended 31st December 2014 
4.1 อนุมัติให้จัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

Approve the appropriation of profit as the legal reserve 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

4.2 อนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 
Approve the non-distribution of dividend for the results of the Company’s performance for the fiscal year ended 31st 
December 2014 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain  

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 5  To consider and approve the re-appointment of the directors who retire by rotation for another term 

ข้าพเจ้าให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 
(ก) อนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่นทัง้ชดุ ได้แก่ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ และนายลี เช เช็ง เอเดรียน และนางสาวนุช กัลยา

วงศา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
(a) Approve the re-appointment of all the 3 directors being Mr. Pradit Phataraprasit and Mr. Lee Chye Cheng Adrian and 

Miss Nuch Kalyawongsa to be the directors of the Company for another term 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove    Abstain 
 
หมายเหตุ โปรดทราบว่า หากผู้ รับมอบฉันทะได้เลือกลงคะแนนเสียงแต่งต้ังกรรมการท้ัง 3 ท่านท้ังชุดในข้อ (ก) น้ีแล้วให้
ผู้ รับมอบฉันทะข้ามไปพิจารณาวาระที ่ 6 ต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
ตามข้อ (ข) 
Remarks: Please note that if the proxy selects to vote for the re-appointment of all the 3 directors stated in Item (a), the 
proxy shall move to consider Agenda 6 without considering or voting for the re-appointment of each director stated in Item 
(b). 
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(ข) อนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการตามรายนามข้างลา่งนีเ้พ่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบคุคล ดงันี ้
(b) Approve the re-appointment of each director named below to be the director of the Company for another term 

1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธ์ิ 
Mr. Pradit Phataraprasit 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสีย’ 
 Approve   Disapprove   Abstain 

2. นายลี เช เช็ง เอเดรียน 
Mr. Lee Chye Cheng Adrian 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

3. นางสาวนุช กัลยาวงศา 
Ms. Nuch Kayawongsa 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 
Agenda 6  To consider and approve the determination of the director’s remuneration for the years 2015 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain  

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2558 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the auditor’s remuneration for the year 2015 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain  

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 8  Other Business (if any) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  
If the vote(s) casted by the proxy on any agenda is(are) not in accordance with the directions as specified in this proxy, it shall be deemed that 
such vote(s) is(are) not correct and is(are) not the vote(s) casted by me/us as shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the case where I/we have not specified my/our intention to vote for any item on any agenda or not specified my/our intention to vote clearly or 
in the case where the meeting considers and vote on any additional matters other than those as specified above including any amendment or 
addition of the facts, my/our proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทกุประการ  
Any acts performed by the proxy at the meeting, except in the case where the proxy does not vote in accordance with my/our directions 
provided in the proxy form, shall be deemed to have been performed by me/us in all respects. 

 
 
ลงช่ือ       ผู้มอบฉันทะ 
Signed (             ) Grantor 
 
 
ลงช่ือ       ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (             ) Proxy 
  

หมายเหตุ 
Remarks: 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder appointing a proxy shall grant only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his/her shares 
between many proxies in order to split his/her vote. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda of election of directors, a shareholder shall select to vote either the appointment of all directors or the appointment of each 
director.  

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
In the case where there are more agendas to be considered other than those as specified above, the grantor may make addition of such in 
Attachment to Proxy Form B enclosed herewith. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
This proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited 

ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันจันทร์ที่  27 เมษายน 2558  เวลา  9.30  น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 1  โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่นด้วย 
for the 2015 Annual General Shareholders’ Meeting on Monday 27th April 2015, at 9:30 a.m., at Ballroom, Ground Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87 

Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as may be adjourned. 

วาระที่   เร่ือง            
Agenda   Re: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่   เร่ือง            
Agenda   Re: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่   เร่ือง            
Agenda   Re: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To authorise my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) I/We direct my/our proxy to cast the vote indicated as follows: 

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove   Abstain 

วาระที่   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda   Re: To consider and approve the appointment of directors (if any) 

ชื่อกรรมการ 
Name of Director 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove   Abstain  
ชื่อกรรมการ 
Name of Director 
 เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove   Abstain 


