(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy (Form C.)
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For the foreign investor who has appointed the custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Issued at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

( 1 ) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
whose office located at no.
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ
As the operator of custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Asia Plus Group Holdings Public Company Limited “the Company”
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
□ หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
□ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to
(2)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 1. ชื่อ
Name
กรณีเลือกข้อ 1 หรือข้อ 2
ถนน
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ
Road
If you make proxy by
choosing no. 1 or 2,
จังหวัด
please give the detail of
Province
proxy holder
 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
กรณีเลือกข้อ 3 กรุณาทา
เครื่องหมาย  ที่  3

If you make proxy by
choosing no.3,
please mark at  3

อายุ
age

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
ปี อยู่บ้านเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

เสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

หรือ
or

หรือ
or

 3. ชื่อ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199/1 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 4
Name Mr. Sopon Punyaratabandhu age 54 years, residing at 199/1 Soi Somdej Prachao Taksin 4
ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ตาบล/แขวง บางยี่เรือ
อาเภอ/เขต ธนบุรี
Road Somdej Prachao Taksin Tambol/Khwaeng Bang Yee Rau Amphur/Khet Thon Buri
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10600
Province
Bangkok
Postal Code
10600

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 23 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 00
ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No. 23 to be held on Wednesday the 19th of April 2017 at 14.00 hours at the Chatrium Ballroom, 4th Floor, the
Chatrium Hotel Riverside Bangkok, 28 Charoenkrung Soi 70 Road, Khwang Bangkholame, Khet Bangkholame, Bangkok, or
on the date and at the place as may be postponed or changed.
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( 3 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows :
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Authorize partial shares as follow :
 หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
preferred share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
เสียง
Total voting rights
Votes

เสียง
Votes
เสียง
Votes

( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
Agenda 1 Consideration and adoption of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22
which was held on the 27th of April 2016
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559
Agenda 2 Acknowledgement of directors’ report relating to the operation of the company for the year 2016
 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 Consideration and approval of the audited financial statements for the year ended the 31 st of
December 2016
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559
Agenda 4 Consideration and approval of the appropriation of profit and the payment of dividend for the
year 2016
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 คน คือ (1) นายชาลี โสภณพนิช (2) นายวิรัช อภิเมธีธารง (3) นายพัชร สุระจรัส
Agenda 5 Consideration and approval of the election of directors to replace those who retired by rotation
namely; (1) Mr. Chali Sophonpanich (2) Mr. Virach Aphimeteetamrong (3) Mr. Patchara Surajaras
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 การเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ารับตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
Re-election of all 3 retiring directors
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain
 การเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตาแหน่งเป็นรายบุคคล
Re-election of any retiring director, namely
1. นายชาลี โสภณพนิช / Mr. Chali Sophonpanich
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เสียง
Votes

2. นายวิรัช อภิเมธีธารง / Mr. Virach Aphimeteetamrong
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

3. นายพัชร สุระจรัส / Mr. Patchara Surajaras
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน
Agenda 6 Consideration and approval of the election of new director to the Board of Directors
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
Agenda 7 Consideration and approval of the amendment to the names of directors authorized to sign for
and on behalf of the company
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 8 Acknowledgement of director’s remuneration
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 วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
Agenda 9 Consideration and approval of the appointment of the company’s auditor for the year 2017 and
to fix their remuneration
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 Other business (if any)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that
such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่อ งที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or
addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

เสียง
Votes

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote
according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

(

ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
)
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The proxy form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders
registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence requires to attach this proxy form are as follow :
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorized the custodian to sign the proxy form on his behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation in writing that the person who sign the proxy form has been permitted to carry on custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share
may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For the election of director, it is able to elect the whole Board or to elect any director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such
agenda in the Annex of this proxy.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.
The Annex of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
The proxy on behalf of the shareholder of Asia Plus Group Holdings Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียม บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 00 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 23 to be held on Wednesday the 19th of April 2017 at 14.00
hours at the Chatrium Ballroom, 4th Floor, the Chatrium Hotel Riverside Bangkok, 28 Charoenkrung Soi 70 Road, Khwang
Bangkholame, Khet Bangkholame, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
 วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


เรื่อง
Subject:
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


เรื่อง
Subject:
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


เรื่อง
Subject:
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


เรื่อง
Subject:
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
Agenda
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)


เรื่อง
Subject:
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
the proxy holder shall votes according to my intention as follows:
เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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 วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject: Election of director (continued)

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

ชื่อกรรมการ / Name
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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