
 

 

. 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy (Form C) 

(แบบที�ใช้เฉพาะกรณีท ี�ผ ู้ถ ือห ุ้นท ี�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั 1งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั 1น) 

(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) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                        เขียนที�                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน         พ.ศ  
 Date            Month                      Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที�                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.        Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road                    Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
As the custodian of  

 ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited  (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง̀สิน̀รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ̀
Holding the total number of                                           shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

�  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       Ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

�  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       Preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                          votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
�   1. ชื�อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยู่บ้านเลขที�      
            Name                                                            age             years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                                 Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์          
            Province                                Postal Code                             
            หรือ/Or 

            ชื�อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยู่บ้านเลขที�    __  
Name                                               age             years  residing/located at no. 

                                                                                ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                                Road                                     Tambol/Kwaeng                                Amphur/Khet   
                                                                                จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
                                                                                Province                                Postal Code                                   

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว 
anyone of these persons 

   
                                                                    �    2.  มอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ�งของบริษัทคือ 

        Appoint any one of the following Directors of Company. 
 �   นาย ปิยะ ประยงค์  หรือ/or 

                                                                                         (Mr. Piya Prayong)  
 �   นาย ธีรเดช เกิดสําอางค์  

                                                                         (Mr. Theeradej Kerdsamang)  
 

  
       
 (รายละเอียดประวติักรรมการปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย)  
 (Details specified in the attachment here) 

ผู้ท ี�มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี 1มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting  

 

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

กรณีเลือกข้อ o.  กรุณาทํา
เครื�องหมาย  ที�  � 1.ระบชืุ�อผู้ รับ
มอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at � 1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย  
 ที�  � 2. และเลือกกรรมการ คน
ใดคนหนึ�ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at � 2.  and 
choose one of these directors. 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2563 ในวนัศุกร์ที� 19 มิถุนายน 2563 เวลา 
14:00 น. ณ ห้องประชมุบริษัทเลขที� 1177 อาคารเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ชัน̀ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไป
ในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020  Annual General Meeting of Shareholders on Friday 19 June 2020, at 2:00 p.m.,  at 
Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, 
Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง̀นี ̀ดงันี ̀

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
� มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง̀หมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
� มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 
�  หุ้นสามญั                หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       Ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
�  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       Preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                                votes 
 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง̀หมด______________________________เสียง 

          Total rights to vote equal to                                                                           votes 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง̀นี ̀ดงันี ̀

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

วาระที� 1 พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2562 เมื�อวันที� 22 เมษายน 2562 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders convened on  April 22, 2019 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย          เสียง         งดออกเสียง          เสียง 
                Approve          votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 
          

วาระที� 2 พ ิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดาํเน ินงานในรอบปี 2562 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2019  
  

วาระที� 3 พ ิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 1นสุด ณ วันที� 31 ธ ันวาคม 2562 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2019 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย          เสียง         งดออกเสียง          เสียง 
                Approve          votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 

            

วาระที�  4 พ ิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธ ิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and To acknowledge the interim dividend payment.   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย          เสียง         งดออกเสียง          เสียง 
                Approve          votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 
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วาระที� 5 พ ิจารณาอนุมัติแต่งตั 1งกรรมการแทนกรรมการซ ึ�งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ, การกาํหนดจาํนวนกรรมการ
เพิ�มเติม และแต่งต ั �งกรรมการใหม่  

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation, determination of 
the additional number of directors and appointment of new directors. 

 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 การแต่งตัง̀กรรมการทัง̀ชดุ 
 To elect directors as a whole 
 

 เห็นด้วย               เสียง          ไม่เห็นด้วย          เสียง         งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 

 
 การแต่งตัง̀กรรมการเป็นรายบคุคล 
       To elect each director individually 
 
การแต่งตัง̀กรรมการแทนกรรมการซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
To appoint directors to replace those who retire by rotation. 

 
ชื�อกรรมการ     นายอุดมศักดิk แย้มนุ่น   
Name of Director: Mr. Udomsak Yamnoon 
               

 เห็นด้วย          เสียง       ไม่เห็นด้วย          เสียง           งดออกเสียง          เสียง 
       Approve          votes                   Disapprove           votes              Abstain                         votes 
                   

ชื�อกรรมการ               นายธ ีระ ทองวิไล 
Name of Director:        Mr. Dhira Thongwilai  

 เห็นด้วย          เสียง       ไม่เห็นด้วย          เสียง           งดออกเสียง          เสียง 
       Approve          votes                   Disapprove           votes              Abstain                         votes 

 
การกําหนดจํานวนกรรมการเพิ�มเตมิและการแต่งตั �งกรรมการใหม่ 
To determine the additional number of directors and appointment of new directors. 

 
ชื�อกรรมการ     นางอรนุช อิติโกศิน   
Name of Director: Mrs. Orranuch Ittikosin 

        เห็นด้วย          เสียง       ไม่เห็นด้วย          เสียง           งดออกเสียง          เสียง 
       Approve          votes                   Disapprove           votes              Abstain                         votes 
           

ชื�อกรรมการ                   นายภคัริน  ทตัติพงศ ์ 
Name of Director:        Mr. Pakarin Dattibongs 
 เห็นด้วย          เสียง       ไม่เห็นด้วย          เสียง           งดออกเสียง          เสียง 

       Approve          votes                   Disapprove           votes              Abstain                         votes 
                
 
วาระที� 6 พ ิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2020 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นด้วย               เสียง          ไม่เห็นด้วย          เสียง         งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes   
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วาระที� 7 พ ิจารณาอนุมัติแต่งตั 1งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2020 accounting period and the 
determination of the audit fees for 2020 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นด้วย              เสียง            ไม่เห็นด้วย          เสียง          งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                          votes 

  

วาระที�  8 พ ิจารณาเรื�องอ ื�นๆ  (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 Other business (if any). 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 เห็นด้วย               เสียง          ไม่เห็นด้วย          เสียง         งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ̀ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน̀ไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
ลงชื�อ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….)     
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หมายเหต/ุRemark 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ̀ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง̀ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน̀ 
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
   Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.  

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

        4. วาระเลือกตัง̀กรรมการสามารถเลือกตัง̀กรรมการทัง̀ชดุหรือเลือกตัง̀กรรมการเป็นรายบคุคล 
        In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือ    
        มอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563 ในวนัศุกร์ที� 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที� 1177 อาคารเพิร์ล  
แบงก์ค็อก  ชัน̀ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นด้วย 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 19 June 2020, at 2:00 p.m.,  at Meeting room, 1177 Pearl 
Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand or such other date, 
time and place as the Meeting may be held.  

 

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

� วาระที�      เรื� อง             
Agenda No.  Re : 

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

� ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 � เห็นด้วย          เสียง         � ไม่เห็นด้วย     เสียง   � งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

� วาระที�      เรื� อง             
Agenda No.  Re : 

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

� ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ̀
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  � เห็นด้วย          เสียง         � ไม่เห็นด้วย     เสียง   � งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

� วาระที�      เรื� อง เลือกตั 1งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. Re: The election of directors (Continued) 

ชื�อกรรมการ    
Name of Director    

� เห็นด้วย          เสียง         � ไม่เห็นด้วย     เสียง   � งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ชื�อกรรมการ    
Name of Director  

� เห็นด้วย          เสียง         � ไม่เห็นด้วย     เสียง   � งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ชื�อกรรมการ   
Name of Director  

� เห็นด้วย          เสียง         � ไม่เห็นด้วย     เสียง   � งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 ชื�อกรรมการ   
Name of Director  

� เห็นด้วย          เสียง         � ไม่เห็นด้วย     เสียง   � งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 


