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    ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่11 
           Attachment No.11 
 

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

 

      เขียนที่...................................................................................... 
 Written at 

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

         (1) ขา้พเจา้...........................................................................................................สญัชาติ................................. 
  I/We                                                                                                                 Nationality   
อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
with address at                         Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์................................
District   Province                                                Postal Code 
 

 (2)   เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
  being a shareholder of   SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................... เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of                          shares with the voting rights of                                   votes as follows;

หุน้สามญั ........................................ หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ..................................... เสยีง 
  ordinary share                               shares with the voting rights of  votes 

  หุน้บรุมิสทิธิ ..................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................... เสยีง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint  
   (1).................................................................................................................. อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................. ถนน .......................................... ต าบล/แขวง................................................ 
with address at                    Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.......................หรอื 
District                        Province   Postal Code          or  
 
   (2).....................นายนพพร  พงษ์เวช.............................................................. อาย ุ.........73.......... ปี    
   Mr. Nophorn  Bhongsvej    Age             73    Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..105 ซอยประสาทสขุ.................. ถนน ....เย็นอากาศ..................... ต าบล/แขวง.....ช่องนนทร.ี............................ 
with address at    105 Soi Prasatsook            Road      Yenarkard                            Sub-District        Chongnonsi    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา.................................. จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรอื 
District            Yannawa                       Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
 
   (3).....................นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต........................................................ อาย ุ.........68.......... ปี    
   Mrs. Punnee  Worawuthichongsathit   Age             68    Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..135 ซอยจนัทน ์16 แยก 12....... ถนน ............---.........................ต าบล/แขวง.....ทุง่วดัดอน.............................. 
with address at    135 Soi Chan 16, Yaek 12    Road              ---                               Sub-District        Thung Watdon    
อ าเภอ/เขต....สาทร........................................ จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรอื 
District            Sathon                        Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
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   (4).....................นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค.์..................................................... อาย ุ.........77.......... ปี    
   Mr. Sompong  Sungrungsan   Age             77    Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..548/77 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18...ถนน ..........---............... ต าบล/แขวง.....บางโพงพาง............................ 
with address at ..548/77 Soi Sathupradit 58, Yaek 18       Road            ---            Sub-District        Bangpongpang    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา........................................... จงัหวดั .......กรุงเทพฯ................. รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรอื 
District            Yannawa                      Province        Bangkok Postal Code           10120       or  
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูจ้องหุน้   / 
การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 49 ในวนัพธุที ่22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.    ณ หอ้งเจา้พระยา   1  โรงแรม
มณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120  หรอืที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the Annual General / the 
Extraordinary Meeting of Shareholders No.49th to be held on Wednesday, April 22nd, 2020 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 48 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562   
   Agenda 1   Consideration for the approval on the Minutes of  the General Meeting of  Shareholders No.48th   
    on April 22nd , 2019. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 Agenda 3  Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2019. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี 4     พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4   Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Dividend Payment. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

      วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิทที่ตอ้งออกตามวาระ 
 Agenda 5    Consideration for the election of company directors in replacement of those who are retired by rotation.     

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

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

                        การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   To elect directors as a whole 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 

                   การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
            To elect each director individually 
  ช่ือกรรมการ           นายบุณยสิทธ์ิ            โชควัฒนา                                               .                                              

                        Name of Director  Mr. Boonsithi   Chokwatana                                     .       
              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายส าเริง            มนูญผล                                              .                                                          
                        Name of Director  Mr. Samrerng   Manoonpol                                              .                                                          

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นางสาวศิริกุล           ธนสารศิลป์                                             .                                                
                        Name of Director  Ms. Sirikul   Dhanasarnsilp                                   .                                        

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายพิพัฒ   พะเนียงเวทย ์                                         .                                                                 
                        Name of Director  Mr. Pipat    Paniangvait                                             .                                                                  

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายนิพนธ ์           พัวพงศกร                                               .                                          
                        Name of Director  Mr. Nipon   Poapongsakorn                                 .                                   

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  
 Agenda 6  Consideration for the determination the remuneration of company directors. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 7    พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
Agenda 7  Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors.  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 8    พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิท 
Agenda 8  Consideration for the amendment of the Memorandum of Association No.3, the Company’s objective.  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระท่ี 9    พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)  
Agenda 9  Other matters (If any) 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  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)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  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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 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (……….……………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                 (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายนพพร  พงษ์เวช                          .) 
             Mr. Nophorn Bhongsvej 

  
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต                    .) 
         Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

 
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค ์                  .) 
               Mr. Sompong Sungrungsan 
 
หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได ้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.  
 

       ในการประชมุผูจ้องหุน้ / การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 49 ในวนัพธุที่ 22 เมษายน 2563  เวลา 11.00  น.   
ณ หอ้งเจา้พระยา 1 โรงแรมมณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์  เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   
 For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.49th to be 
held on Wednesday, April 22nd, 2020 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 ........................... เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                         Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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                วาระท่ี ............................ เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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                วาระท่ี .............................เรือ่งเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda No.                    Election of Directors (continued) 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

  


