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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จังหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้ งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง ดังน้ี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                 หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อายุ             ปี อยูบ่้านเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จังหวดั                                    รหัสไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อายุ           ปี อยูบ่้านเลขท่ี       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จังหวดั                                    รหัสไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the following member of the Independent Director of the Company 
 นายประดิษฐ ์ภทัรประสิทธ์ิ Mr.Pradit Phataraprasit 
(รายละ เอียดกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้ว ย 4 ของหนัง สือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560) (Details of the Independent Director of the Company are specified 
in Enclosure 4 of the Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุชื่อผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 10 
Enclosure 10 

 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark ✓ at  2. and choose 
the Independent Director. 
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ทั้ งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไมส่ามารถเข้า
ประชมุ 
In this regard, in the case where the Independent Director is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be 
appointed as proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า (“ผู้ รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 2560 ในวันที่  
24 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น  .ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมคอนรำด กรุงเทพ  เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2017 at 2 p.m.  
at Ballroom, 4th Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330, or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุคร้ังน้ี ดังน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.   
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2259 
Agenda item no. 1  To consider and certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับปีบัญชีส้ินสุด 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results and the annual report of the Board of Directors for the fiscal 
year ended December 31, 2016 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ ำปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement and the income statements of the Company for the fiscal year ended 

December 31, 2016 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรเงินก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ประจ ำปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

Agenda item no. 4  To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the distribution of dividend in respect of the 
Company’s operating results for the year 2016 ended December 31, 2016 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by rotation 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายศิริ การเจริญดี 
 Director’s name Mr. Siri Ganjarerndee 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย 
 Director’s name Mr. Roland Pang Tze Vui 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายเวทย ์นุชเจริญ 
 Director’s name Mr. Weidt Nuchjalearn 
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2560 และค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรส่วนเพิ่มเติมประจ ำปี 2559 
Agenda item no. 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2017 and additional director’s bonus for the year 2016 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2560 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and auditor’s remuneration for the year 2017 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 8  พิจำรณำและอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยกำรตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น ำออกจ ำหน่ำย และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน  

Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by cancelling the authorized but unissued shares 
and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association so as to reflect the capital reduction 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9  พิจำรณำอนุมตัิ กำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญให้พนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ภำยใต้
โครงกำร RML-WC 

Agenda item no. 9 To consider and approve the issuance and offering of warrants to the employees of the Company and its subsidiaries under 
the RML-WC 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
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 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 10  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้เป็นไปตำม
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda item no. 10 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment of Clause 4 of the Company’s 
Memorandum of Association so as to reflect the capital increase 
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 11  พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda item no. 11 To consider and approve the allocation of newly issued shares of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 12  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda item no. 12 Other business (if any) 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กต้อง
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถื้อหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 cons ider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น
ให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form 
B. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited  

 
ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในว ันท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด  กรุงเทพ เลขท่ี  87  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2017 at 2 p.m. at Ballroom, 4th Floor, Conrad Bangkok Hotel, No. 87, Wireless 
Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention  as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 


