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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
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 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“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 

  
(2) 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 Independent Director of the Company 
 นายประดิษฐ ์ภทัรประสิทธ์ิ Mr.Pradit Phataraprasit 

(รายละ เอียดกรรม ก ารอิสระ ปรากฏตาม ส่ิงท่ีส ่ง มาด้ วย  4 ของหนั ง สือเชิญป ระชุมสามัญ 
ผูถื้ อหุ้น ประจ าปี 2560) (Details of the Independent Director of the Company are specified in 
Enclosure 8 of the Invitation to the 2017 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

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

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). 

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 ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไมส่ามารถเข้าประชุมได้ 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”) เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 วันที่               
24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 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.  

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุคร้ังน้ี ดังน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้ งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุคร้ังน้ีดังน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2259 
Agenda item no. 1  To consider and certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 Compa ny’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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อชื่อกรรมการ นายศิริ การเจริญดี 
 Director’s name Mr. Siri Ganjarerndee 
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 และค่าบ าเหน็จกรรมการส่วนเพิ่มเติมประจ าปี 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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  

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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ 
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.  
 ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้เป็นไปตามการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 12  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda item no. 12 Other business (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงน้ันไมถู่กต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vo ting 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 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช ้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต ่างประเทศและแตง่ตั้ งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เทา่น้ัน 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand 
to be a share depository and keeper. 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf  
(2) หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business  
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split his/her votes 
to different proxies to vote separately.  

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy  Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C.  

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited  

 
ในก ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  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. 

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

 วาระที่   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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   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  เสียง  ไมเ่ห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
 


