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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเตียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C (for foreign shareholder appointing custodian in Thailand) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

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

เขียนท่ี       

Written at 

วนัที่   เดือน   พ.ศ.   

Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้   สัญชาติ   

 I/We   Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   

with address at  Road  Sub-district 

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

District  Province  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั   

acting as the custodian for  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

Ordinary share  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นบุริมสิทธิ                                  -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             -  เสียง 

Preferred share  shares with the voting rights of  shares 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1)   อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   

   Age  Years  with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province   Postal Code   Or 

 (2)   อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   

   Age  Years  with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province   Postal Code   Or 
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 (3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั   นายไพฑูรย ์ทวีผล                    อาย ุ  70    ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Board of Directors,  Mr.Paitoon Taveebhol             Age   70    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี   580/401 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

Address at      580/401 Asoke-Dindaeng Soi Chanmueang, Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 

                       4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  นางโชติกา สวนานนท ์                      อาย ุ      60   ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee,  Mrs. Jotika Savanananda       Age      60    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี     55/4 ซ.สุขมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

Address at        55/4 Soi Sukhumwit, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok.  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประ ชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  10.00   น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  333 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on Monday 26 April, 2 021 at 

10.00 .  hrs. at Ballroom Meeting, 3rd floor, The Grand Fourwings  Convention Hotel Bangkok.  333 Srinakarin Road , Huamark , Bangkapi, Bangkok  

10240.   or at any adjournment thereof. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    I/We authorize my/our Proxy to attend and cast the votes as follows:  

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  The Proxy is authorized for certain shares as follows: 

    หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

    ordinary share  shares, entitling to vote  votes 

    หุ้นบุริมสิทธิ             -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               -  เสียง 

    preferred share  shares, entitling to vote  votes 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

  Total entitled vote  votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ า  ปี 2563 

 Agenda 1   To acknowledge the Minutes of the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 Agenda 2  To acknowledge the Company’s operating results report of year 2020 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และรายงาน 

   ผู้สอบบัญชี 

 Agenda 3  To approve the audited Company and its Subsidaries’ Financial Statement for the year ended December 31, 2020  

   which have been duly audited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร ประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 Agenda 4    To approve the allocation of profit for the year 2020 and acknowledge the interim dividend payment  

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

 Agenda 5  To approve the re-appointment of 4 directors who retired by rotation in 2021 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole 

     เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually 

   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายสรรคนนท ์จิราธิวฒัน์  Mr. Sakkanon Chirathivat 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายประวิทย ์กิจไพศาลรัตนา  Mr. Prawit Kijpaisalrattana 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 
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   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายวิเลิศ ภูริวชัร  Mr. Wilert Puriwat 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์  Mr. Steven David Halliday 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 Agenda 6   To approve the remuneration of directors for the year 2021 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 Agenda 7    To appoint Company’s auditor and its relevant auditing fee for the year 2021 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 8  To consider other matters (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matte r 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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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 exc ept for vote 

of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

ลงช่ือ signed   ผูม้อบฉนัทะ Shareholder 

( ) 

ลงช่ือ signed   ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

ลงช่ือ signed   ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

ลงช่ือ signed   ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุRemarks: 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian 

in Thailand 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ The following documents shall be attached with the Proxy Form: 
a. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

b. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business. 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใ ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominate d director 

individually. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders  in the Regular 
Continued Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Regular Continued Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of  ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลลูม  ชั้น 3 

โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ   333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 202 1 to be held on Monday 26 

April, 2021 at 10.00 hrs. at Ballroom Meeting, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok , 333  Srinakarin Road, 

Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240  or at any adjournment thereof. 

  วาระที่   เร่ือง                            

  Agenda   :           

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes  

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes  

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes  
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  วาระที่   เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

  Agenda   Election of Directors (continued) 

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes 


