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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (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) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

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

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                        อ  าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
    นายศิริ การเจริญดี   Mr. Siri Ganjarerndee 
   นายเวทย ์นุชเจริญ  Mr. Weidt Nuchjalearn 
 (รายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นและนิยามกรรมการ
อิสระส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) (Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy and Definition 
of Independent Director as set out in Enclosure 6) 

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

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 
Enclosure 10 

 

กรณีเลือกขอ้ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent 
Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be 
appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันที่  
27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 at 2 p.m. at Surasak 
Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน 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 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
Agenda item no. 1  To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 รายงานประจ าปี 2560 ของ
คณะกรรมการบริษทั และแผนธุรกจิและกลยุทธ์ 

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2017, the annual report of 
the Board of Directors for year 2017 and the Company’s business plan and strategy 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda item no. 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2017 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 
Agenda item no. 4 To consider and approve the appropriation of profit as a legal reserve and the dividend payments for year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the election of directors to replace those who will retire by rotation 

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

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ 
 Director’s name Mr. Pradit Phataraprasit 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นายลี เช เชง เอเดรียน 
 Director’s name Mr. Lee Chye Cheng Adrian 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นางสาวนุช กลัยาวงศา 
 Director’s name Miss Nuch Kalyawongsa 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและโบนัส ส าหรับรอบปีบัญชี 2561 
Agenda item no. 6 To consider and approve the determination of the directors’ remuneration and bonus for the fiscal year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2561 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and audit fee for the fiscal year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
Agenda item no. 8 To consider and approve the issuance and offering of debentures 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการยกเลกิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ (RML-WC) ให้แก่พนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย คร้ังที่ 3 (ESOP)  

Agenda item no. 9 To consider and approve the cancellation of the issuance and offering of warrants to the employees of the Company and its 
subsidiaries to purchase ordinary shares of the Company (RML-WC) under the Scheme of the Offering of Newly Issued Securities 
to Employees of Raimon Land Public Company Limited No. 3 (ESOP) 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

Agenda item no. 10 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by cancelling authorized but unissued shares of the 
Company and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the reduction of the 
Company’s registered capital 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 23,077,407 หุ้น เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ (RML-W4 และ RML-WB) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

Agenda item no. 11 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by issuing 23,077,407 newly issued ordinary shares to 
accommodate the right adjustment for the exercise of warrant to purchase ordinary shares of the Company (RML-W4 and RML-
WB) and the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the increase of the 
Company’s registered capital 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 12  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 
Agenda item no. 12 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 13  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทัฯ 
Agenda item no. 13 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
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 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 14  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 14 Other business (if any) 

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

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting instruction 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. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 instructions as specified 
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies 
to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

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

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม ช้ัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  
ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสารทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 at 2 p.m. at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, located at 
no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

 


