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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที&ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Bงให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
Proxy Form C. (For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody) 

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

เขียนที)............................................................ 
                   Issued at 

วนัที)............ เดือน.....................พ.ศ............... 
                    Date      Month                   Year 

 
(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................................................................................

I/We            

 สาํนกังานตั <งอยูเ่ลขที)........................ถนน........................................................ตําบล/แขวง........................................................ 
 residing at No.              Road                       Sub-District 

 อําเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์...................................... 
 District                Province            Postal Code 

 ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………………………………..…………………………. 
 As being the custodian of 

ซึ)งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of I&I Group Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจํานวนทั <งสิ <นรวม...................................... หุ้น   และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................... เสยีง ดงันี < 
 Holding the total number of  shares  and having the rights to votes equal to  votes as follows: 

 หุ้นสามญั………………………………....……. หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………...……….. เสยีง 
 Ordinary share  shares  having the right to vote equal to  votes  

 หุ้นบริุมสทิธิ…………………………………….. หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………….. เสยีง 
 Preferred share   shares having the right to vote equal to  votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint  

o (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ......................................ปี 
(Mr./Mrs/Miss) Age  Years  

  อยูบ้่านเลขที).............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............................................................ 
  Residing at    Road           Sub-District 

      อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.......................................................... 
  Amphur/Khet    Province         Postal Code 

o (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อาย.ุ......................................ปี 
(Mr./Mrs/Miss) Age  Years  

  อยูบ้่านเลขที).............................ถนน..................................ตําบล/แขวง............................................................ 
  Residing at    Road           Sub-District 

      อําเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์.......................................................... 
  Amphur/Khet    Province         Postal Code 
 

o นายไพบลูย์ คจุารีวณิช อาย ุ65 ปี อยูบ้่านเลขที) ijk ตรอกวดักนัมาตยุาราม แขวงสมัพนัธวงศ์ เขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 
Mr. Paiboon Kujareevanich, age 65 years, residing at No. 142, Wat Kanma Tuyaram Alley, Samphanthawong Sub-District, 
Samphanthawong District, Bangkok. 

 
คนหนึ)งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื)อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2565 ในวนัที) 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผา่นสื)ออิเลก็ทรอนิกส์ หรือที)จะพงึเลื)อนไปในวนั เวลา และสถานที)อื)นด้วย    

(ปิดอากรแสตมป์ /0 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 

โปรดใส ่
เครื,องหมาย(P)หน้าชื,อ
ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงชื,อ

เดียว 
Please mark (P) in 

front of only one  
proxy’s name 
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As my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022, at 13.00 
hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.  

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั <งนี < ดงันี < 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

   o  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั <งหมดที)ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  Grant proxy the total number of share holding and entitled to vote 

 o  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
  Grant partial shares of 

o หุ้นสามญั...............................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสยีง 
   Ordinary share  shares and having the right to vote equal to  votes 

 
               o หุ้นบริุมสทิธิ...........................หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง 
   Preferred share  shares and having the right to vote equal to  votes 

 
 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั <งหมด...............................เสียง

  Total voting rights   votes 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั <งนี < ดงันี < 
 I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
 ¨ วาระทีE  1 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2564 
  Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating performance for 2021 

 
¨ วาระทีE  2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ TนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 2 To approve the financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2021  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨  เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 
 

¨ วาระทีE  3 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการจดัสรรเงนิกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ TนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564 

 Agenda 3 To approve the distribution of dividend and the allocation of net profit as legal reserve from the operating 
performance for the fiscal year ended on 31 December 2021  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
 (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
     (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove   Abstain 
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¨ วาระทีE  4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Tงผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565  

  Agenda 4 To approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for 2022 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
        Approve    Disapprove   Abstain 
 

 ¨ วาระทีEv 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Tงกรรมการใหม่แทนกรรมการซึEงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  Agenda 5 To appoint directors to replace those due to complete their terms  

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
   

  ¨  การแตง่ตั <งกรรมการทั <งชดุ 
    The appointment of directors as a whole 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
      Approve   Disapprove   Abstain 
 

  ¨  การแตง่ตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล 
    The appointment of each director individually 

   1.  นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์  
    Mr. Somchai Mekasuvanroj 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove   Abstain 

   2.  นางสาวกาญจนา ลิ <มปัญญาเลศิ  
    Miss Kanjana Limpunyalert 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove   Abstain 

   3.  นายธนวฒุิ สนุทรเดชา  
    Mr. Tanawut Soontorndacha 

         ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove   Abstain 
 

 ¨ วาระทีE  6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 
  Agenda 6 To approve the remuneration of the directors for 2022 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove   Abstain 
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¨ วาระทีE  7 พจิารณารับทราบการเปลีEยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิEมทนุทีEได้รับจากการเสนอขาย หุ้นสามัญ
เพิEมทนุต่อประชาชนทัEวไป (IPO) 

  Agenda 7 To acknowledge the change of the Company’s purpose on the use of proceeds from the Initial Public Offering 
(IPO)  

 
 ¨ วาระทีE  8 เรืEองอืEน ๆ (ถ้ามี) 

  Agenda 8 Other (If any) 

                ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
  (a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

respects. 

    ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
      (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

       ¨ เหน็ด้วย  ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove   Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที)ไม่เป็นไปตามที)ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี <ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั <น 
ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda item which is not in accordance with this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที)ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที)ที)ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื)องใดนอกเหนือจากเรื)องที)ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที)มีการแก้ไขเปลี)ยนแปลงหรือเพิ)มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda item or not clearly specified or in case the meeting considers 
or resolves any matter other than those specified above, or if there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have 
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที)ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที)ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที)ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act taken by the proxy holder at the meeting shall, unless the proxy holder does not vote in compliance with my/our intention 
specified herein, be deemed as such act had been done by me/us in all respects.  
  
 

 ลงชื)อ/Signed ........................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

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

 ลงชื)อ/Signed ........................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 ลงชื)อ/Signed ........................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 ลงชื)อ/Signed ........................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                        (.......................................................)   
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี <ใช้เฉพาะกรณีที)ผู้ ถือหุ้ นที)ปรากฏชื)อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั <งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั <น 
This Proxy Form C shall be applicable only for shareholders whose names appear in the shareholder registration book as foreign 
investors and a custodian in Thailand is appointed therefor. 
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2. หลกัฐานที)ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Evidence of documents required to be attached with this proxy form is: 

(1)  หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is licensed to operate the custodian business. 

3. ผู้ ถือหุ้นที)มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื)อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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 many proxies to vote seperately. 

4. วาระเลือกตั <งกรรมการสามารถเลือกตั <งกรรมการทั <งชดุหรือเลือกตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda item regarding the appointment of directors, it is applicable to appoint either directors as a whole or appoint each 
director individually. 

5. ในกรณีที)มีวาระที)จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที)ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ)มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda items other than the agenda items specified above, the additional statement can be specified by the 
shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of I&I Group Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวนัที) 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที)จะพงึเลื)อนไปในวนั เวลา 
และสถานที)อื)นด้วย    
For the meeting of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2022, at 13.00 hrs., through an electronic media platform, 
or such other date, time and place as may be adjourned.  

 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda  Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 วาระทีE      เรืEอง………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Agenda Subject 

             ¨ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที)เหน็สมควร 
(a)  My/our proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

  ¨ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
    (b)  My/our proxy is assigned to vote in accordance with my/our instruction as follows: 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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วาระทีE      พจิารณาแต่งตั Tงกรรมการ (ต่อ)  

 Agenda To consider and approve the appointment of directors (continued) 
 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  

 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
 

ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 
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 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 ชื)อกรรมการ .................................................................................................................  
 Name of Director 

     ¨ เหน็ด้วย ¨ ไมเ่หน็ด้วย ¨ งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove   Abstain 

 

40 of 49


