สิง่ ทีส่ ง่ มำด้วย 7
Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ำพเจ้ำ

I/We
ถนน

สัญชำติ

Road

รหัสไปรษณีย์

อำเภอ/เขต

Tambol/Kwaeng

พ.ศ.

Month

Year

อยู่เลขที่

nationality

ตำบล/แขวง

เดือน

ซอย

residing/located at no.
จังหวัด

Amphur/Khet

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)

Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุน้

Holding the total number of
 หุ้นสำมัญ

เสียง ดังนี้

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

votes as follows:

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ
(3)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ

shares and have the rights to vote equal to

เสียง

votes

เสียง

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณำเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณำทำเครื่องหมำย ✓
ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนำจ
If choosing No.1, please mark ✓ in
 1. and provide details of the
proxies.

 1. ชื่อ

Name

อำยุ

ถนน

ตำบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Province
หรือ/Or
ชื่อ

Name

อำเภอ

Amphur/Khet

Postal Code
อำยุ

age

ตำบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

ถนน

Road

ปี อยูบ่ ้ำนเลขที่

age

ปี อยูบ่ ้ำนเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

อำเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

(Only one of the above)
กรณีเลือกข้อ 2 กรุณำท ำเครื่องหมำย .
✓ ที่  2. และเลือกกรรมกำรอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ in
 2. and select the Independent
Director.

 2. มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:
 นำงอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล Mrs. Oranuch Apisaksirikul
 นำยวิเชษฐ์ เกษมทองศรี Mr. Vichet Kasemthongsri
(รำยละเอียดปรำกฏตำมข้อมูลกรรมกำรอิสระประกอบกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยำมกรรมกำรอิสระ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้ว ย 3) (Profiles of the Independent Director for theappointment of proxy

of the Shareholders and the definition of Independent Directors- Enclosure 3)
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เป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน
2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อำคำรรัจนำกำร ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday,
April 30, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room No. 5-7, 8th Floor, No. 3 Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa SubDistrict, Sathorn District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมกำรอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ ให้กรรมกำรที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมกำรอิสระที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุม

In the case where the Independent Director hereunder 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.
(4)

ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วำระที่ 1

Agenda item no. 1

เพือ่ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั สำหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 รำยงำนประจำปี 2563 และแผนธุรกิจ
และกลยุทธ์ของบริษทั

To acknowledge the report on the Company’s operating result for the fiscal year ended December 31, 2020,
2020 annual report and business plan and strategy of the Company
(ไม่มีกำรลงคะแนนในวำระนี้ / Voting is not required in this agenda)

วำระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 3

Agenda item no. 3

เพื่ออนุมัติกำรงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ำยเงินปันผล จำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

To consider and approve the matter regarding the non-appropriation of legal reserve and the omission of the
dividend payment from the Company’s business operating results for the fiscal year ended December 31, 2020
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกตำมวำระ

To consider and approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด
A. Elect of the entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
B. Elect of each nominated directors
1. ชื่อกรรมกำร นำยกฤษณ์ ณรงค์เดช
Director’s name: Mr. Kris Narongdej
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมกำร นำยกรณ์ ณรงค์เดช
Director’s name: Mr. Korn Narongdej
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมกำร นำยสเตฟำน มิเชล
Director’s name: Mr. Stephane Michel
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564

วำระที่ 6

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั สำหรับปีบญ
ั ชี 2564

Agenda item no. 5

Agenda item no. 6

To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditors’ remuneration for the
year 2021
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 7

Agenda item no. 7

วำระที่ 8

Agenda item no. 8

(5)

พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

To consider and approve the amendment of the Articles of Association

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วำระอื่น ๆ (ถ้ำมี)

To consider other businesses (if any).

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นกำร
ลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholders.
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(6)

ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีทที่ ี่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทน
ข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the
event that 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.

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำ
เองทุกประกำร

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

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.
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy
Form B. provided.

4

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)

A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อำคำรรัจนำกำร ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนน
สำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 30, 2021 at 2.00 p.m. at Meeting Room No. 5-7, 8th Floor,
No. 3 Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and
place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วำระที่

Agenda item no.

เรือ่ ง

Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรือ่ ง

Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรือ่ ง

Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรือ่ ง

Re :

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain
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 วำระที่

Agenda item no.
ชือ่ กรรมกำร

เรือ่ ง พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำร (ต่อ)

Re: to consider and approve the appointment of directors (Continued)

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมกำร

Name of director
 เห็นด้วย

Approve

Disapprove

Abstain
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