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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข .) 
Proxy (Form B.) 

 

      เขียนท่ี...................................................................................... 
 Written at 

 วนัท่ี .............เดือน .................................พ.ศ. .......................... 
 Date             Month                             Year 
 

         (1) ข้าพเจ้า...........................................................................................................สญัชาติ................................. 
  I/We                                                                                                                 Nationality   
อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง.................................................... 
with address at                         Road Sub-District 
อําเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.................................
District   Province                                                Postal Code 
 

 (2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
  being a shareholder of   SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................... เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of                          shares with the voting rights of                                   votes as follows;

หุ้นสามญั ........................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ..................................... เสียง 
  ordinary share                               shares with the voting rights of  votes 

  หุ้นบริุมสทิธิ ..................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................... เสียง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint  
  (1) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อําเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
 

  (2) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อําเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
 

  (3) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ตําบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อําเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น   / 
การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 48 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.    ณ ห้องเจ้าพระยา   1  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไป
ในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary 
Meeting of Shareholders No.48th to be held on Monday, April 22nd, 2019 at 11.00 a.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, 
No. 372 Rama 3 Road, Khwaeng Bangkhlo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 47 เม่ือท่ี 23 เมษายน 2561   
   Agenda 1   Consideration for the approval on the Minutes of  the General Meeting of  Shareholders No.47th   
    on April 23rd , 2018. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

    วาระท่ี  2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
 Agenda 2    Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year. 
 

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุติังบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 Agenda 3  Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2018. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 4     พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4   Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Dividend Payment. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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       วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระและกําหนดจํานวน
   กรรมการบริษัท  
 Agenda 5    Consideration for the election of company directors in replacement of those who are retired by rotation     
   and determine the number of the Company’s Director. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

                        การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   To elect directors as a whole 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                   การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
            To elect each director individually 
  ช่ือกรรมการ           นายบุญเกียรต  ิ            โชควัฒนา                                              .                      

                        Name of Director  Mr. Boonkiet   Chokwatana                                     .       
              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายมนู            ลีลานุวัฒน์                                              .                    
                        Name of Director  Mr. Manu   Leelanuwatana                                       .                      

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายนพพร             พงษ์เวช                                                .                      
                        Name of Director  Mr. Nophorn   Bhongsvej                                      .                    

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นางพรรณี            วรวุฒจิงสถติ                                        .                       
                        Name of Director  Mrs. Punnee    Worawuthichongsathit                            .                        

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายสมพงษ์            สังข์รังสรรค์                                         .                       
                        Name of Director  Mr. Sompong   Sungrungsan                                  .                     

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
 Agenda 6  Consideration for the determination the remuneration of company directors. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 7    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี 
Agenda 7  Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors.  

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระท่ี 8    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 8  Other matters (If any) 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder. 
 (6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote 
the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ี ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed………………………………………………………. ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (……….……………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                 (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                  (……….……………………………………………..)  
หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of 

shares to several proxies to vote separately.   
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director 

individually. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ  
 In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 

Continued Proxy Form B as enclosed. 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 

20 Baht 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข . 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.  
 

       ในการประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 48 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562  เวลา 11.00  น.   
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย   
 For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.48th to be held on 
Monday, April 22nd, 2019 at 11:00 a.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng 
Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof. 

…………………………………….. 
 

                วาระท่ี ........................... เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                         Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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                วาระท่ี ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี .............................เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda No.                    Election of Directors (continued) 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

  


