
แบบหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเปน็ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้) 

 (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) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น           เขียนที่            
Shareholder registration number Written at 

วันที ่ เดือน   พ.ศ. 
Date      Month     Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ                อยู่เลขที่   ซอย 
I/We nationality               residing/located at no.      Soi 
ถนน ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด  
Road Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet  Province 
รหัสไปรษณีย ์  
Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 
As the custodian of  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม              หุน้         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of     shares    and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุ้นสามัญ              หุน้         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

 ordinary share    shares   and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบุริมสิทธ ิ              หุน้         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
       preference share             shares   and have the rights to vote equal to  votes 

(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

 1. ชื่อ   อายุ             ปี อยูบ่้านเลขที ่
Name      age      years residing/located at no. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ    
Road    Tambol/Kwaeng    Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
Province  Postal Code    
 หรอื/Or 
ชื่อ   อายุ             ปี อยูบ่้านเลขที ่
Name age     years residing/located at no. 
ถนน  ต าบล/แขวง         อ าเภอ  
Road    Tambol/Kwaeng    Amphur/Khet  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ 
Province  Postal Code    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
(Only one of the above)

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint the following Independent Director of the Company:
 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล Mrs. Oranuch Apisaksirikul 
 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี Mr. Vichet Kasemthongsri 
 (รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for the appointment of proxy of the 
Shareholders and the definition of Independent Directors- Enclosure 3) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach sta

 
mp duty of Baht 20)

กรณีเลือกข้อ 1 .  กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ 
ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If choosing No.1, please mark ✓ in 
 1. and provide details of the
proxies. 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
Enclosure 7 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ in
 2. and select the Independent
Director. 



 

   

 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที ่30 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น . ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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 Sub-District, 
Sathorn District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม  

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. 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามัญ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                   votes  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

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

วาระที ่1 เพือ่รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทั ส าหรบัปบีญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายงานประจ าป ี2563 และแผนธรุกจิและ
กลยทุธข์องบรษิทั 

Agenda item no. 1 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 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / Voting is not required in this agenda) 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
Agenda item no. 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020 

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

วาระที่ 3 เพื่ออนุมัติการงดจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 3 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 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
Agenda item no. 4  To consider and approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation 

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 
 
 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  



 

   

 

ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 
 Director’s name Mr. Kris Narongdej 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ชื่อกรรมการ นายกรณ์ ณรงค์เดช 
 Director’s name Mr. Korn Narongdej 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นายสเตฟาน มิเชล 
 Director’s name Mr. Stephane Michel 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ส าหรับปีบัญชี 2564 
Agenda item no. 5  To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัปบีญัช ี2564 
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditors’ remuneration for the year 

2021 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
Agenda item no. 7  To consider and approve the amendment of the Articles of Association 

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8  วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8  Other businesses (if any)  

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนน
เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ 
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. 

                                                       
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
 

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

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

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

 
หมายเหต/ุRemarks 
1. หน ังส ือมอบฉันทะแบบ ค. น ี ้  ใช ้ เฉพาะกรณีท ี ่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นท ี ่ปรากฏชื ่อในทะเบ ียนเป ็นผ ู ้ลงท ุนต ่างประเทศและแต ่งต ั ้งให ้ค ัสโตเด ียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

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

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

คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

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

  
 



 

   

 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
       Attachment to Proxy Form C. 

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

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทร
ใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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 

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

 วาระที ่  เรือ่ง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เรือ่ง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เรือ่ง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เรือ่ง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 วาระที ่  เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

Agenda item no. Re: to consider and approve the appointment of directors (Continued) 
ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

ชือ่กรรมการ        
Name of director           
   

 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 


