
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 
Enclosure 5 

 

   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of 

Baht 20) 

 
 
 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน) 
(Form with specific details) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____________________ เขียนที่       
Shareholder registration number Written at 

วันที่     เดือน    พ.ศ.   
Date     Month   Year  

 
(1) ข้าพเจ้า             สัญชาต ิ    
 I/We         Nationality    

อยู่บ้านเลขที ่            
Address             

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 
 as a shareholder of Raimon Land Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                        หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง ดังนี้ 
holding a total number of            share(s) and having voting rights equivalent to                    vote(s), as follows: 
 หุ้นสามัญ           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                 เสียง  
Ordinary share          share(s) having voting rights equivalent to  vote(s)  
  หุ้นบุริมสิทธ ิ        หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 

Preferred share                  share(s)  voting rights equivalent to   vote(s)  
 

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

  1. ชื่อ     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
  Name      Age Years   Residing at no. 

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต                                     
 Road   Subdistrict  District 
 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์     
 Province   Postal code 
หรอื /Or  

  ชื่อ     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่   
  Name      Age Years   Residing at no. 

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต                                     
 Road   Subdistrict  District 
 จังหวัด   รหัสไปรษณีย์     
 Province   Postal code 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 
 

  2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนี้ 
  Appoint only one of the following members of the Independent Directors of the Company:  
 
   (ก) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล Mrs. Oranuch Apisaksirikul หรือ/or 
   (ข) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี Mr. Vichet Kasemthongsri  

 
(รายละเอียดปรากฎตามข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตาม
ส ิ ่ งท ี ่ ส ่ งมาด ้ วย 3) (Profiles of the Independent Director for the appointment of proxy of the 
Shareholders and the definition of the Independent Directors-Enclosure 3) 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่าน
สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการ
ประชุมอื่นด้วย 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่  1. 
และระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No. 1, please mark ✓ at  1. 
and give the details of proxy 
(proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เครือ่งหมาย ✓ ที่  2.และเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ง 
If you make proxy by choosing 
No. 2, please mark ✓ at  2. 
And choose one of these 
members of the Independent 
Directors 
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As my/our proxy to attend and vote in 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 26, 2023 at 14.00 hrs., via 
Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) 
and other related laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time venue and meeting method. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
Agenda No.1 To consider and acknowledge the Company’s 2022 operating results of the Company and annual report of the Board of 

Directors. 
 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้/ Voting is not required in this agenda.) 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายการทางการเงินประจ าปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท  

Agenda No.2 To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2022 which have 
been audited by the Company’s certified public accountant. 
 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove   Abstain 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนมุตักิารงดจดัสรรเงนิก าไรสทุธปิระจ าปสีว่นหนึง่เพือ่เปน็ทนุส ารองตามกฎหมาย และการงดจา่ยเงนิปนัผลจากการ

ด าเนนิงานของบรษิทั ส าหรบัรอบปบีญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
Agenda No.3 To consider and approve the non-appropriation of profits as a legal reserve and no dividend payments from the 

Company’s business operating results for the year ended December 31, 2022. 
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
Agenda No.4 To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation to be the directors of the Company 

for another term. 
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 
ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors. 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve                 Disapprove         Abstain 
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ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Elect of each nominated director. 

 
1. ชื่อกรรมการ นางอรนชุ อภิศักดิ์ศิริกุล 

Director’s name: Mrs. Oranuch Apisaksirikul 
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve                  Disapprove         Abstain 
2. ชื่อกรรมการ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี 

Director’s name: Mr. Vichet Kasemthongsri 
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve                  Disapprove         Abstain 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 
Agenda No.5 To consider and approve the directors’ and the sub-committee’s remuneration for the year 2023. 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 
Agenda No.6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2023 of the Company. 
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 

 
วาระที่ 7 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.7 To consider other matters (if any).  
 

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

 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove   Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda item or my/our determination is not clearly specified or 
the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, in addition to any 
amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of 
myself/ourselves as he/ she sees appropriate. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทุกประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be 
deemed as my/our own act(s) in every respect. 
  

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

(..................................................................................) 

 
 

ลงชื่อ/Signed............................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

(..................................................................................) 

  

 

ลงชื่อ/Signed............................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

(..................................................................................) 

 

 

ลงชื่อ/Signed............................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

(..................................................................................) 

 
 
หมายเหตุ/Remark 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than 

one proxy in order to split votes. 
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในในประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม

แนบ 
 In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the proxy may 

use the Attachment to the Proxy Form B.  
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ใบประจ าตอ่แบบพมิพห์นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Raimon Land Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมอื่นด้วย 
At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 26, 2023  at 14.00 hrs., via Electronic Annual General Meeting of 
Shareholders (E-AGM) according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations 
or at any adjournment thereof to any other date, time venue and meeting method. 
 

 
วาระที่___________________
เรื่อง___________________________________________________________________________________ 
Agenda Item no:  Re:  
 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่___________________
เรื่อง___________________________________________________________________________________ 
Agenda Item no:  Re:  
 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่___________________
เรื่อง___________________________________________________________________________________ 
Agenda Item no:  Re:  
 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่___________________
เรื่อง___________________________________________________________________________________ 
Agenda Item no:  Re:  
 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่___________________เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Item no:  Re: to consider and approve the appointment of directors (Continued) 
 
ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 
ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 

ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 

ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 

ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 

ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 

ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 

ชื่อกรรมการ_______________________________________________ 
Name of director _________________________________________ 

 
  เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 Approve                 Disapprove  Abstain    
 


