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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

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

 

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

(1) ขำ้พเจำ้ ................................................................................................. สญัชำติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บำ้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ต ำบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 

อ ำเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ            บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of  SCI Electric Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ...................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 

           

หุน้สำมญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 

หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตำมหมำยเหตุขอ้ 4) 

Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 

use details in Remark No.4                                                                                                                      
(1) ........................................................................................................................... อำยุ ....................................... ปี 

                           age                                       years, 

        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 
(2) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี 

                             age                                         years, 
        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 
(3) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี 

                            age                                        years, 
        อยู่บำ้นเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ต ำบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อ ำเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 

    Duty Stamp 20 Baht 
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ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น.      ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร ์เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10250 

to be held on  28 April 2017 time 02.00 p.m. at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250  

 

  

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

 (1)   วำระท่ี 1    เร่ือง        พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี/2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษำยน

2559 

 Agenda Item   1  Subject   To consider and adopt the minutes of the 2016 Annual General Shareholder’   

Meeting held on 29 April 2016 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 

  วำระท่ี  2 เร่ือง   พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559   
Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016 

  

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไมต่้องมกีารลงมต ิ
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 

  วำระท่ี 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไร

ขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรบัปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจ 
สอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตแลว้ และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 

Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect 

of the fiscal year ended as at 31 December 2016 which have been audited by the 

certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 

 วำระท่ี  4 เร่ือง  พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล

ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2559 
 Agenda Item  4 Subject To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the 

dividend payment from the operating results of the year 2016 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี   5 เร่ือง  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
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  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมกำร นำยสุเมธ  ชยัเลิศวนิชกุล 

 The director’s name    Mr. Sumeth  Chailertvanitkul 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื่อกรรมกำร นำงฉตัรทอง  ทิพยกะลิน 
 The director’s name   Mrs.Chattong  Tippayakalin 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมกำร นำงสำวชวนำ วิวฒัน์พนชำติ 
 The director’s name    Ms. Chaovana  Viwatpanachati 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

4.  ชื่อกรรมกำร นำยเกรียงไกร เพียรวทิยำสกุล 
 The director’s name    Mr. Kriangkrai  Pheanvitayaskul 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 วำระท่ี 6 เร่ือง  พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรส ำหรบัปี 2560 

 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2017           

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี 7 เร่ือง  พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีส ำหรบัปี 2560   
Agenda Item 7     Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 

remuneration for the year 2017      
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วำระท่ี         8  เร่ือง  พิจำรณำเร่ือง อื่น ๆ (ถำ้มี) 

 Agenda Item  8  Subject To consider other matters (if any).      
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง

 และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 

 as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม  

มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

กิจกำรใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 

be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  

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

หมำยเหต ุ: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

4. ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท ดงัน้ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

(1) นำยนพพล มิลินทำงกูร หรือ 

(2) นำงปรำณี ภำษีผล  

      (รำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 6) 
Remarks : 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  

the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 

may use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 

4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 

(1) Mr. Noppol Milinthanggoon or 

(2) Mrs. Pranee Phasipol  

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ              บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  SCI Electric Public Company Limited (“The Company”) 

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders  

 

ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น.      ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร ์เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10250 
to be held on 28 April 2017 time 2.00 p.m. at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250  

 

 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่น  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

  (1)  วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 วำระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
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 (2)  วำระท่ี .........       เร่ือง   เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมกำร .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 




