
 
 

1 
 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.       

Proxy Form B.  
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  
------------------------------------------------------- 

เขียนที่    
Written at 
วันที่            เดือน           พ.ศ.         
Date Month Year 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ                                                             สัญชำติ   
     I/We                            Nationality   

อยู่บ้ำนเลขที่                         ถนน                                         ต ำบล/แขวง                                   
Reside at          Road                                         Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต                                 จังหวัด                                         รหัสไปรษณยี์             
Amphoe/Khet                             Province                                                     Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจ ีจ ำกัด (มหำชน)  
being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                     เสียง ดังนี้  
holding the total amount of     shares, and having the right to vote equal to        votes as 
follows: 
  หุ้นสำมัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกบั                                เสียง 
 ordinary share shares, having the right to vote equal to                       votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กับ      เสียง 
 preference share shares, having the right to vote equal to                       votes. 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1)                             อำยุ          ปี อยู่บ้ำนเลขที ่                  
       age  years, reside at 

ถนน                          ต ำบล/แขวง                         อ ำเภอ/เขต                             
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

 
(ปิดอำกรแสตมป์) 
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จังหวัด                       รหัสไปรษณีย์                                           หรือ 
Province  Postal Code                                                                                    , or 

 (2)  อำยุ ปี อยู่บ้ำนเลขที ่  
       age years, resides at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                     , or 

(3)  อำยุ ปี อยู่บ้ำนเลขที ่  
       age years, resides at 

ถนน  ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

 หรือนำยเกียรติชัย พงษ์พำณิชย์ ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ อำยุ 73 ปี                 
อยู่บ้ำนเลขที่ 40/9 ถนนเทศบำลนิมิตรใต้ ประชำนิเวศน์1 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่
เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 

 or Mr. Kiatichai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director 
age 73 years, resides at 40/9 Thetsaban Nimit Tai, Prachaniwet 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok. The Director 
has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015. 

 หรือ ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  อำยุ 52 ปี                      
อยู่บ้ำนเลขที่ 99/373 ซอยพฤกษชำติ แขวง/เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร  ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 

 or Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit 
Committee, age 52 years, resides at 99/373 Soi Prueksachart, Sapansung, Bangkok. The Director has no 
interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting 
of Shareholders 
ประจ ำปี 2558                         ในวันที่ 24 เมษำยน 2558  เวลำ 14.00 น. 
for the Year 2015                    on 24 April 2015    at 02.00 pm. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย  

at Grand Ballroom of the fifth floor of Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 or any adjournment at any date, time and place there of. 
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจำ้ในกำรประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
Agenda No.1 Re: To Approve the Minutes of the Annual General Meeting of 

Shareholders for the year 2014  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
Agenda No.2  Re: To Acknowledge the Performance of the Company in the Year 2014 
วำระนี้เปน็วำระเพื่อรับทรำบ จงึไม่มีกำรลงคะแนนเสยีง 
This agenda is for acknowledgement; therefore no vote casting is required. 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

Agenda No.3  Re: To Consider approving the Company’s financial statements and the 
consolidated financial statements for the fiscal period ended on 
December 31, 2014 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
Agenda No.4  Re: To Consider approving the allocation of the 2014 operating profit 

and dividend payment 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may 
 deem appropriate in all respects. 
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
Agenda No.5 Re: To Consider approving the appointment of directors to replace the 

directors who will retire by rotation at the 2015 Annual General Meeting of 
shareholders and approve the appointment of directors to replace the 
resigning director 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

Vote for all nominees as a whole 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

  Vote for an individual nominee 
นำยวนัชัย หล่อวฒันะตระกูล 
Mr. Wanchai  Lorwattanatrakul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

นำยวิทูร มโนมัยกุล 
Mr. Withoon  Manomaikul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
นำยรัฐพล  ชื่นสมจิตต ์
Mr. Ratthaphol Cheunsomchit 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
 ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 
Agenda No.6  To Consider approving the remuneration of Directors, the Audit 

Committee, and the Nomination and Remuneration Committee for the 
year 2015 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2557 
Agenda No.7   To Consider approving the Directors’ Remuneration (Bonus) for the 

year 2014 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
Agenda No.8  To Consider approving the appointment of auditors the auditors’ 

remuneration for the year 2015 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที่  9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.9  Re: Other businesses (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 

appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำ                
กำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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. 

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุ            
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not 
vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried 
out by myself/ourselves in all respects. 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(              ) 

 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(               ) 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
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หมำยเหตุ: 
Remarks: 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ

แบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
 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.  ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำตอ่

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the 

meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
ประจ ำปี 2558            ในวันที่ 24 เมษำยน 2558                   เวลำ 14.00 น. 
for the Year 2015     on 24 April 2015                     at 2.00 pm. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
at Grand Ballroom of the fifth floor of Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok  or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 วำระที่                      เร่ือง   
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร            
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove                   Abstain 

 วำระที่                      เร่ือง   
       Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร                     
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove                   Abstain 
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 วำระที่                      เร่ือง   
       Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร           
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove         Abstain 

 วำระที่                      เร่ือง  
       Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร           
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove                   Abstain 

 วำระที่                      เร่ือง   
       Agenda No.          Re:  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร            
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove                   Abstain  

   วำระที่                                                          เร่ือง    เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 

     Agenda No.          Re:    Election of director(s) (Continued) 
ชื่อกรรมกำร                                                                                                                   
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 
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ชื่อกรรมกำร                                                                                                                      
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                       
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                   
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                  
Director’s name 

       เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
          Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                    
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                     
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                    
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                    
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

ชื่อกรรมกำร                                                                                                                    
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve          Disapprove       Abstain 


