
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C) 
 

                                                                                               เขียนที� ……………………………..………………… 
       Written at 
       วันที�…………....เดือน ……….….….พ.ศ………..…. 
       Date                    Month                      Year 
 

(1) ขา้พเจา้…………………………………….………………………สัญชาติ…….……………………………. 
I/We         Nationality 

สาํนักงานตั�งอยู่เลขที�..……………………..ถนน...…...................................................ตาํบล/แขวง..............................................     
with address at                     Road                         Sub-District      
อาํเภอ/เขต…………………....…..……………...จังหวัด………………….……..................…รหัสไปรษณีย์…………………… 
District                                                        Province                                                    Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ.................................................................................... 
Acting as a custodian for 
ซ �ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ   บริษัท ธนูลักษณ ์จาํกัด (มหาชน) 
being a shareholder of  THANULUX  PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม........................................หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ………....…….……เสียง ดังนี � 
holding the total amount of shares with the voting rights of  votes as follows; 
 หุน้สามัญ..........................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ...................................เสียง 
 Ordinary share shares with the voting rights of  votes    
 หุน้บรุิมสิทธิ.......................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ...................................เสียง 
                        Preferred share shares with the voting rights of  votes 
  

 (2)   ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 
 (1) ……………………………………………………………………….………..อาย…ุ…………..……ปี          
  Age             Years 
อยู่บา้นเลขที�…….……….…….…ถนน……………………………….……ตาํบล/แขวง……………………………..…… 
with address at        Road                     Sub-District  
อาํเภอ/เขต….………………..…….…………..จังหวัด………….……………………รหัสไปรษณีย์……………..…….หรือ 
District Province                           Postal Code         or 
 

 (2) ……………………………………………………………………….…………อาย…ุ…………..……ปี          
  Age             Years 
อยู่บา้นเลขที�…….……….…….…ถนน……………………………….……ตาํบล/แขวง……………………………..…… 
with address at        Road                     Sub-District  
อาํเภอ/เขต….………………..…….…………..จังหวัด………….……………………รหัสไปรษณีย์……………..…….หรือ 
District Province                           Postal Code         or 
 

 (3) ……………………………………………………………………….…………อาย…ุ…………..……ปี          
  Age             Years 
อยู่บา้นเลขที�…….……….…….…ถนน……………………………….……ตาํบล/แขวง……………………………..…… 
with address at        Road                     Sub-District  
อาํเภอ/เขต….………………..…….………..…จังหวัด………….……………………รหัสไปรษณีย์……………..……. 
District Province                           Postal Code          
      



คนใดคนหนึ�งเพียงผูเ้ดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้ / 

การประชุมผูถื้อหุน้สามัญ / วิสามัญ ครั�งที� 46 ในวันอังคารที� 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอ้ง Galaxy ชั�น 10 โรงแรมอวานี 

พลัส ริเวอรไ์ซด ์ กรุงเทพฯ เลขที� 257 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และ

สถานที�อื�นดว้ย 

 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. 46th to be held on Tuesday, 4th August 2020, at 11:00 hours, at Galaxy Room,   

10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok Hotel situated at no. 257 Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi District, 

Bangkok 10600 or at any adjournment thereof.  
  

(�)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุในครั�งนี � ดังนี � 
 I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
The Proxy is entitled for all shares held and vote. 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
The Proxy is entitled for certain shares as follows: 

       หุน้สามัญ …………..……………หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…...……………………เสียง   
             Ordinary share       shares with the voting rights of                           votes         

                หุน้บรุิมสิทธิ…….……………… หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ…………..…..……เสียง  
                               preferred share      shares with the voting rights of                            votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด...............................................เสียง 
Total entitled vote                 votes. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดังนี � 
I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

 

         วาระที� 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ครั�งที� 45 เมื�อวันที� 23 เมษายน 2562 
   Agenda 1  Certification of the Minutes of the 45th Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2019 
      (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
     (A)       The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

     (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 
     (B)       The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 

 

              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง
           Approve                     Disapprove                           Abstain                               
 

   วาระที� 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา 
  Agenda 2  Acknowledgement of Board of Directors’ report in the preceding year 
 

   วาระที� 3  พิจารณาอนมุัติงบการเงินสาํหรับปี สิ �นสดุวันที� 31 ธันวาคม 2562 
  Agenda 3   Approval of the Financial Statements for the year ended 31st December 2019 
     (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
    (A)       The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
     (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 

   (B)       The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 

              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง
           Approve                     Disapprove                           Abstain           



  วาระที� 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรกาํไร และงดจ่ายเงินปันผลเพิ�มเติมอีก 
  Agenda 4  Approval of the appropriation of profit and the suspension of additional dividend payment  

   (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

    (A)       The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

     (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 

    (B)       The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 

              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง
          Approve                     Disapprove                           Abstain                               

       

  วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ และเลือกตั�งกรรมการใหม่เพิ�มเติม  
  Agenda 5 Election of Directors to replace those who retire and the election of a new Director  

      (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

    (A)       The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

      (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 

    (B)       The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 

             การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

         To elect directors as a whole 
                 เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสยีง      งดออกเสียง.....................เสียง
           Approve                      Disapprove                           Abstain                               

 

         การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

        To elect each director individually 

                               ชื�อกรรมการ………..…. นางสาวดษุฎ ีสนุทรธาํรง……….…….……………….……………………………… 

  Name of Director……. Ms. Dusadee  Soontrontumrong ….………...…..……….………………………… 

              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง 
          Approve                     Disapprove                           Abstain               

                 

ชื�อกรรมการ…………… นายผดงุ เตชะศรนิทร…์…………..………………………………………………… 

 Name of Director….… Mr. Padoong  Techasarintr …...…..…………..……….…………………………....   
              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง
           Approve                     Disapprove                           Abstain                               

 

ชื�อกรรมการ……………นายมารษิ เสงี�ยมพงษ์……………..……………………………………………………. 

 Name of Director…… Mr. Maris Sangiampongsa ………………………………………............................ 
              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง
           Approve                     Disapprove                          Abstain                               
 

ชื�อกรรมการ……………นางสาวยพุาพร เจียรกลุ……………..………………………………………………….. 

 Name of Director…… Ms. Yupaporn Jearrakul ………………………………………................................. 
              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง
           Approve                     Disapprove                          Abstain                               



 
  วาระที� 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

  Agenda 6    Determination of Directors’ Remuneration 

    (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

    (A)       The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

    (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 

    (B)       The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               

                เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง

           Approve                     Disapprove                           Abstain                              

  

  วาระที� 7     พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี 

  Agenda 7  Appointment of Auditor and determination of Audit fee 

     (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

    (A)     The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 

     (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 

    (B)     The proxy shall vote as per my/our intention as follows:               

              เห็นดว้ย.....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.....................เสียง      งดออกเสียง.....................เสยีง

          Approve                     Disapprove                           Abstain        
 

  วาระที�  8  พิจารณาอนมุัติแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสืบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื�อง วัตถปุระสงคข์องบริษัท 
  Agenda 8 The amendment of the Memorandum of Association No.3, the Company’s objective 
    (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
    (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:       
         

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                  Approve                   Disapprove                  Abstain      
 

  วาระที�  9  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี 
  Agenda 9    Other Items (if any) 
    (ก)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 
   (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
    (ข)   ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี � 
   (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:       
         

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                 Approve                   Disapprove                  Abstain      
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี �ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนั�นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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)  ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที�        

ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
      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. 

กิจการใดที�ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที�ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที� ขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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. 

                        

 

ลงชื�อ/Signed     ………………………………………. ผูม้อบฉันทะ/Shareholder                                                               

(………………………………………..) 

                                                          

                                                          ลงชื�อ/Signed    ………………………….……….…..  ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

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

  

     ลงชื�อ/Signed    ………………………….……….…..  ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

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

 

ลงชื�อ/Signed     ………………………….……….…..  ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

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

 

หมายเหต ุ/ Remark  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี �ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั�งใหค้ัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั�น 
Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors 
and appoint the custodian in Thailand to keep and safeguard the shares. 

2. หลักฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
The evidences attached with the Proxy are as follows: 
(1) หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign the Proxy Form. 
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน  (Custodian) 

The Confirm Letter to confirm that the person who sign in the Proxy Form get the consent to do the custodian business. 
3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ  และออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  

4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชดุหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

อากรแสตมป์ 

Duty Stamp 

20 บาท 

20 Baht 

 



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.  

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ�มเติมได ้ในใบประจาํต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C as enclosed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  ธนูลักษณ ์จาํกัด (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED. 
 

ในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้สามัญ / วิสามัญ ครั�งที� ในวันอังคารที� 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอ้ง 

Galaxy ชั�น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอรไ์ซด ์เลขที� 257 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  หรือที�จะพึง

เลื�อนไปในวัน/เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 46 th to be held 

on Tuesday, 4th August 2020 at 11.00 a.m. at Galaxy Room, 10th Floor, AVANI+ Riverside Bangkok Hotel situated at no. 257 

Charoennakorn Road, Samre Sub-district, Thonburi District, Bangkok 10600, or at any adjournment thereof. 
………………………………………… 

 

    วาระที� ......................  เรื�อง  ........................................................................................................................... 
Agenda No. Subject 
   (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  (A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี� 

  (B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 

               เหน็ดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสยีง 
           Approve votes           Disapprove                votes           Abstain                      votes      

 

   วาระที� ......................  เรื�อง  ........................................................................................................................... 
Agenda No. Subject 
   (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  (A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี� 

  (B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 

               เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสยีง 
           Approve votes           Disapprove                 votes         Abstain                      votes      

 

   วาระที� ......................  เรื�อง  ........................................................................................................................... 
Agenda No. Subject 
   (ก)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

  (A)   The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem 
   (ข)    ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดังนี� 

  (B)   The proxy shall vote as per my/our intention as follows: 
 

               เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสยีง 
           Approve votes           Disapprove                 votes         Abstain                      votes      
 

 



 วาระที�...........................เรื�องเลือกตั�งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.  Election of Directors (continued) 
 

  ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes         Disapprove                 votes          Abstain                     votes      

 

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes          Disapprove                votes          Abstain                     votes      

 

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes         Disapprove                 votes          Abstain                     votes      

 

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes          Disapprove                votes          Abstain                     votes      

 

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes          Disapprove                votes          Abstain                     votes      
                                           

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                      เหน็ดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..…...เสียง 
                 Approve          votes         Disapprove                votes          Abstain                     votes      
 

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes          Disapprove                votes          Abstain                     votes      
 

 ชื�อกรรมการ........................................................................................................................................ 

  Name of Director 

                     เห็นดว้ย......................เสียง      ไม่เห็นดว้ย ……………เสียง      งดออกเสียง……..……เสียง 
                 Approve         votes          Disapprove                votes          Abstain                     votes      


