
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) 

PROXY Form C. 
(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only) 

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

วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. .......... 
Date Month   Year 

(1)  ข้าพเจ้า …………….......................................................................................................................................................                                     
I / We ……………………………………………………………………........   

สํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี  ……………….…..  ถนน ..........................................................  ตําบล/แขวง ....................................................... 
Residing at no. ………………..………  Road …………………………………………  Tambon/Khwaeng  
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ..............................................................  รหัสไปรษณีย์ ................................... 
Amphur                                           Province                                                   Postcode 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ......................................................................................................................  
acting as the Custodian for 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมท้ังสิ้น .................................................................................  หุ้น 
being a shareholder of CP ALL Public Company Limited, holding the total amount of                     share(s) 
และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………………………………………………..….  เสียง ดังน้ี 
and having voting rights equivalent to                              vote(s), the details of which are as follows : 

 

หุ้นสามญั ................................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................  เสียง 
Ordinary share                            share(s), having voting rights equivalent to        …….       vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ ............................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................  เสียง 
preferred share                            share(s), having voting rights equivalent to          …….     vote(s) 

(2)  ขอมอบฉันทะให้  

hereby authorize  
(1) ................................................................................. อายุ ................... ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................... หรือ 
Province Postcode OR 
 

อากรแสตมป ์

Stamp Duty 

20 บาท/Baht 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับ 9 
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(2) ................................................................................. อายุ ................... ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................... หรือ 
Province Postcode OR 

 
(3) ................................................................................. อายุ ................... ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .................................... 

                                                               age                 residing at No.    
ถนน .......................................................... ตําบล/แขวง ..............................................  อําเภอ/เขต ......................................................... 
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................  
Province Postcode  

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 
2559 ในวันท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขท่ี 85/1 หมู่ 
2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders 
for year 2016, which will be held on April 21, 2016 at 2.00 p.m., at Conference room on the 3rd floor, Convention Hall, 
Panyapiwat Institute of Management, No. 85/1 Moo 2, Chaengwattana Road, Bang-Talad, Pakkred, Nonthaburi or on any 
date and at any adjournment thereof. 
  

(3)  ข้าพเจ้าไดม้อบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows: 
� มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นท้ังหมดท่ีข้าพเจ้าถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
� มอบฉันทะบางส่วนคือ 

  Grant partial shares of 
� หุ้นสามญั ……………………….………… หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ……………………….………… เสียง 

ordinary share                     share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 
� หุ้นบุริมสิทธิ………………………..…… หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………………………………..…  เสียง 

preferred share                    share(s), having voting rights equivalent to vote(s) 
 
รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนท้ังหมด .......................................................  เสียง 
Total voting rights                                                              vote(s) 
 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows: 



    
� วาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2558 

Agenda No. 1 : To adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders for year 2015. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

� วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ี
ผ่านมา 

Agenda No. 2 :  To consider the report of the Board of Directors which propose the meeting for 
reporting the Company’s operations for the last year. 

� วาระท่ี 3  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดลุและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
Agenda No. 3 : To consider and approve the balance sheet and profit and loss account for the year 

ended December 31, 2015. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

� วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
Agenda No. 4 :  To consider and approve an appropriation of profit and approve the dividend 

payment. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

� วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 :  To consider and elect directors to replace the directors who retire by rotation. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

(1) 



� การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
Vote for all the nominated candidates as a whole 
� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.................. เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
� การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Vote for an individual nominee 
5.1 ศ.ดร.โกเมน ภัทรภริมย ์

Prof.Dr.Komain Bhatarabhirom 
� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.................. เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
5.2 นายปรีด ี บุญยัง 

Mr. Pridi Boonyoung 
� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.................. เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
5.3 นายผดุง เตชะศรินทร ์

Mr. Padoong Techasarintr 
� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.................. เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
5.4 พล.ต.อ.พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ  

Pol.Gen.Phatcharavat  Wongsuwan 
� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.................. เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
5.5 ศ.พิเศษประสพสุข  บุญเดช 

Prof. Prasobsook  Boondech 
� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.................. เสียง 

Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
� วาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda No. 6 : To consider and approve the remuneration for directors. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

� วาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน 
Agenda No. 7 :  To consider and appoint the company’s auditors and fix their remuneration. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 



� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

� วาระท่ี 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
Agenda No. 8 : To consider and approve the additional issuance and offering of debenture of CP ALL 

Public Co., Ltd. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

� วาระท่ี 9 พิจารณารายงานความคืบหน้าการยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัท 
Agenda No. 9 : To acknowledge the progress of elevating the Company’s Corporate Governance. 

� วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 10 : To consider other business (if any). 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 
deemed appropriate. 

� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

� เห็นด้วย...........................เสียง � ไม่เห็นด้วย.......................เสียง � งดออกเสียง.......................เสียง 
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including 
the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีมีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะน้ีให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําการเองทุกประการ 

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 



 
ลงช่ือ / Signed …………………………………. ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

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

 
ลงช่ือ / Signed …………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 

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

 
ลงช่ือ / Signed ………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 

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

 
ลงช่ือ / Signed …………………………………. ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 

 (............................................)  
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign 
investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are : 
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามมอบฉันทะแทน 

Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder.  

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  A shareholder may  
not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole 
or for an individual nominee. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C. 



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Annex attached to the Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  CP ALL Public Company Limited 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2559 ในวันท่ี 21 เมษายน 2559  เวลา 14.00 น. 
In the General Meeting of Shareholders for year 2016, on April 21, 2016,  at 2:00 p.m.  

ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารคอนเวนช่ันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขท่ี 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
at Conference room on the 3rd floor, Convention Hall, Panyapiwat Institute of Management, No. 85/1 Moo 2,  
Chaengwattana Road, Bang-Talad, Pakkred, Nonthaburi, or on any date and at any postponement thereof. 

     
 

� วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 
Agenda .........  Re: To adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders No. 1/2006. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

� วาระท่ี ……. เรื่อง……………………………………………………………………………………… 
Agenda .........  Re: To adopt the minutes of the General Meeting of Shareholders No. 1/2006. 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังน้ี 
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

� วาระท่ี ……. เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda .........  Re: Election of directors (Continued) To  
ช่ือกรรมการ ................................................................................................ 
Director’s name 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 



ช่ือกรรมการ ................................................................................................ 
Director’s name 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................ 
Director’s name 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................ 
Director’s name 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................ 
Director’s name 

 � เห็นด้วย..................เสียง � ไม่เห็นด้วย..................เสียง � งดออกเสียง..................เสียง 
  Approve  vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s) 
 


