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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
 เขียนที่     
 Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า.        สญัชาติ.                                                                                                                
I/We               nationality      

            อยูบ้่านเลขที่.            
Address          

              
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

being a shareholder of Stonehenge Inter Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                         เสียง ดงันี ้
holding the total amount of        sharesand have the rights to vote equal to         votes as follows:  
 หุ้นสามญั_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

      ordinary share          shares and have the right to vote equal to                    votes 
 
 หุ้นบริุมสิทธิ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 
      preference share     shares and have the right to vote equal to                        votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy holder.) 
 

 (1)   ......................................................................................................      อาย ุ...................... ปี 
             Name                             age                     years 

            อยูบ้่านเลขที่ ................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 
            Residing at                 Road                        Tambol / Khwaeng             Amphur / Khet       
            จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์ ........................ หรือ 
            Province                               Postal Code                      or   

  (2)  ผศ.ดร.สรายทุธ์  นาทะพนัธ์     อาย ุ    47            ปี       อยูบ้่านเลขที่    163  
     Assistant Professor Dr. Sarayut Nathaphan   Ages   47            years  with address at    163  

                     ถนน  รัชดาภิเษก (รัชดา 19)                      ต าบล / แขวง             ดินแดง             อ าเภอ / เขต             ดินแดง   
                     Road   Ratchadaphisek (Ratchada 19) Sub-District           Dindaeng        District              Dindaeng   
                    จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์      10400   หรือ 
                    Province        Bangkok         Postal Code      10400     or 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์
ประชมุ ซี อาเซียน ชัน้ 10 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019 of 
Stonehenge Inter Public Company Limited on Tuesday, April 23, 2019 at 14.00 hrs, at the Auditorium 10th Floor, CW Tower, No. 
90 Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.  

 
(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
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วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2561  
Agenda 1 To consider and certify the minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2018 held on 30 May 2018. 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เหน็ด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s performance report for the year 2018 

      ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จงึไมต้่องลงคะแนนเสียง 
     This item is for informationto shareholders, there will be no voting. 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของกลุ่มบริษัทประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลและจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่  31 

ธันวำคม 2561  
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and the allocation of profits derived From operation results and legal reserve for the year 

2018 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation for the year 2019 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 

       ❑ เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      Approve the election of the entire Board of Directors, 
               ❑ เหน็ด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
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      ❑ เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
     Approve the election of the individual directors as follows: 
 
 5.1 ชื่อกรรมการ  : นายจมุพล  ส าเภาพล 
                     Name of Director  : Mr. Jumpol  Sumpaopol 

               ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                 
   
                
 5.2 ชื่อกรรมการ  : นายกิตติศกัดิ์  สภุาควฒัน์ 
                     Name of Director : Mr. Kittisak  Suphakawat  

               ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes       
              
 5.3 ชื่อกรรมการ  : นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว 
                     Name of Director  : Mr. Bundit  Muangsornkeaw  

               ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เหน็ด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่  6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้กรรมกำรเข้ำใหม่ 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the new director 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
Agenda 8 To consider and approve the appointment for auditors and the determination of the audit fee for the year 2019 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
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วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 25 ในเร่ืองของกำรในเร่ืองของกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรและ
กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s articles of association (Articles 24 and 25) to be in  
 compliance with the Public Limited Company Act (B.E. 2535) (as amended) to facilitate the meeting via teleconference 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กำรใช้เงนิทุนจำกเงนิที่ได้รับในกำรเสนอขำยหุ้น IPO 
Agenda 10 To consider and approve to an additional purpose of using funds from the capital received in the initial public offering for investment in 

other businesses. 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกประกำรตำมที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วำระที่ 11 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 11 To consider other matters (if there are any) 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
                
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาเลือกลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
(...................................................................) 

Signed               Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 
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หมำยเหตุ 
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.    วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3.     ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข ตามแนบ 

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 Board of Directors or certain directors can be appointed. 
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 
 Shareholder in the Regular Continued Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of Stonehenge Inter Public Company Limited. 

ในการประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562/ วิสามญั (ครัง้ที่  1  ) ในวนัองัคาร ที่  23 เมษายน 2562        เวลา  14.00 น.      
For the Share Subscription Meeting/  the Annual General Meeting of Shareholders 2019 to be held on Tuescay, April 23, 2019, 14:00 hours 

ณ   ห้องออดิทอเรียม ศนูย์ประชมุ ซี อาเซียน ชัน้ 10 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อื่นด้วย 
at the Auditorium 10th Floor, CW Tower, No. 90 Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting 
may be adjourned. 

................................................... 
วาระที ่   เร่ือง            

    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                   

วาระที ่   เร่ือง            
    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง เสียง 
             Approve  votes        Disapprove  votes  Abstain                    votes            
วาระที ่   เร่ือง            

    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง เสียง 
             Approve  votes        Disapprove  votes  Abstain                    votes            
วาระที ่   เร่ือง            

    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง เสียง 
             Approve  votes        Disapprove  votes  Abstain                    votes            
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วาระที ่   เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

    Agenda No  Election of Directors (continued) 

ชื่อกรรมการ        
Name of Director       

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve                         Disapprove         Abstain  
 

วาระที ่   เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
    Agenda No  Election of Directors (continued) 

 
ชื่อกรรมการ        
Name of Director       

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve                         Disapprove         Abstain                                   
 

วาระที ่   เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
    Agenda No  Election of Directors (continued) 

 
ชื่อกรรมการ        
Name of Director       

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve                         Disapprove         Abstain                                   
                                  


