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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิ ดอำกรแสตมป์ 20 บำท)
Duty Stamp 20 Baht

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

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

วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. .......................
Date

(1)

Month

Year

ข้ำพเจ้ำ ................................................................................................. สัญชำติ ................................................................
I/We

nationality

อยู่บำ้ นเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตำบล/แขวง ..........................
Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................
District

(2)

Province

Postal Code

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

being a shareholder of SCI Electric Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุน้ จำนวนทั้งสิ้ นรวม ...................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ...................................... เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and having the right to vote equal to

votes as follows

หุน้ สำมัญ ..................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ........................................................ เสียง
ordinary share

(3)

shares

and having the right to vote equal to

votes

หุน้ บุริมสิทธิ ................................................ หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ....................................................... เสียง

preference share

and having the right to vote equal to

shares

votes

ขอมอบฉันทะให้

(ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตำมหมำยเหตุขอ้ 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,

อยู่บำ้ นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตำบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(2) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บำ้ นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตำบล/แขวง............................
residing at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
District

Province

Postal Code

or

(3) ........................................................................................................................... อำยุ ........................................ ปี
age

years,

อยู่บำ้ นเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตำบล/แขวง...............................
residing at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย์ .............................
District

Province

Postal Code

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2559
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

45

(Translation)
Enclosure 8

ในวันที่ 28 เมษำยน 2560

เวลำ 14.00 น.

ณ โรงแรมเมเปิ ล ถนนศรีนครินทร์ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10250

to be held on 28 April 2017

time 02.00 p.m.

at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4)

ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1)  วำระที่

1

Agenda Item 1

เรื่อง

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559

Subject To consider and adopt the minutes of the 2016 Annual General Shareholder’ Meeting held
on 29 April 2016

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

2

Agenda Item 2

 วำระที่

3

Agenda Item 3

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทในรอบปี 2559

Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016

หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นเรือ่ งทีร่ ายงานเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ

Remark

This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

เรื่อง

พิจำรณำอนุ มตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขำดทุน)
ของบริษัท สำหรับปี บัญชี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจ สอบของผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญำตแล้ว และรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบบัญชี

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) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

4

Agenda Item 4

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับ
ผลกำรดำเนิ นงำนของบริษัทประจำปี 2559

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) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

5

Agenda Item 5

Disapprove

Abstain

เรื่อง

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ

Subject

To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by
rotation

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
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 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมกำร
The director’s name

นำยสุเมธ

ชัยเลิศวนิ ชกุล

Mr. Sumeth

 เห็นด้วย

Chailertvanitkul

 ไม่เห็นด้วย

Approve

2. ชื่อกรรมกำร
The director’s name

 เห็นด้วย

Disapprove

นำงฉัตรทอง

The director’s name

 เห็นด้วย

Mrs.Chattong

The director’s name

 เห็นด้วย

Disapprove

นำงสำวชวนำ

วิวฒ
ั น์พนชำติ

Ms. Chaovana

Viwatpanachati

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

นำยเกรียงไกร

เพียรวิทยำสกุล

Mr. Kriangkrai

Pheanvitayaskul

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

6

Agenda Item 6

เรื่อง

Tippayakalin

 ไม่เห็นด้วย

Approve

4. ชื่อกรรมกำร

Abstain

ทิพยกะลิน

Approve

3. ชื่อกรรมกำร

 งดออกเสียง

Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรสำหรับปี 2560

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

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

7

Agenda Item 7

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำอนุ มตั ิกำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสำหรับปี 2560

Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their
remuneration for the year 2017

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

 วำระที่

8

Agenda Item 8

เรื่อง

Disapprove

Abstain

พิจำรณำเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ำมี)

Subject To consider other matters (if any).

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
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)

ในกรณี ที่ ข ้ำ พเจ้ำ ไม่ ไ ด้ร ะบุ ค วำมประสงค์ ในกำรออกเสี ย งลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อ ระบุ ไ ว้ไ ม่ ชั ด เจนหรื อ ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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.

กิจกำรใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
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.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
หมำยเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ น้ ให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
4. ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ งของบริษัท ดังนี้ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
(1) นำยนพพล มิลินทำงกูร หรือ
(2) นำงปรำณี ภำษีผล
(รำยละเอียดประวัติกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 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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(Translation)
Enclosure 8

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of

SCI Electric Public Company Limited (“The Company”)

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 28 เมษำยน 2560

เวลำ 14.00 น.

ณ โรงแรมเมเปิ ล ถนนศรีนครินทร์ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10250

to be held on 28 April 2017

time 2.00 p.m.

at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250

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

----------------------------------------(1)  วำระที่ ........
Agenda Item

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ ........
Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ ........
Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ ........
Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ ........
Agenda Item

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

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

 (ข) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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(Translation)
Enclosure 8

(2)  วำระที่ .........
Agenda Item

เรื่อง

เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)

Subject

To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมกำร

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

ชื่อกรรมกำร

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

....................................................................................

Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain
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