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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

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

 
วันที่....................เดือน................................................พ.ศ.................................. 
Date              Month                                  Year 

(1)   ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ............................สัญชาติ...................................................................... 
        I/We,                Nationality 

       อยู่บ้านเลขที่.............................................. ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
Residing at  Road                                                             Sub-District 

อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................ 
District          Province         Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) am/are (a) shareholder(s) of Noble Development Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม....................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง  ดังนี ้
holding the total number of             shares and having the rights to vote equal to                       votes as follows: 

หุ้นสามัญ.........................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................................
เสียง 

ordinary share                                shares and have the rights to vote equal to                                       votes 

หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................................เสียง 
preferred share                                shares and have the rights to vote equal to                                       votes 

(3)   ขอมอบฉันทะให้ hereby appoint 

(1)................................................................................................................................ อาย ุAge.....................................................................ป ี

อยู่บ้านเลขที่..........................................ถนน................................................................ ต าบล/แขวง................................................................... 
Residing at     Road                                                     Sub-District 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์............................................................หรือ 
District           Province Postal Code                         or 

(2)................................................................................................................................ อาย ุAge.......................................................................ป ี

อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน............................................................... ต าบล/แขวง..................................................................... 
Residing at     Road                                                     Sub-District 

อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์............................................................หรือ 
District          Province Postal Code                         or 

 (3)................................................................................................................................ อาย ุAge.......................................................................ป ี

อยู่บ้านเลขที่.........................................ถนน.................................................................. ต าบล/แขวง.................................................................... 
Residing at                               Road                                                      Sub-District 

อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................................ รหัสไปรษณีย์.................................................................. 
District                                    Province Postal Code 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ใน วัน
พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Any and only one person of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No.1/2020 to be held on Wednesday, December 23, 2020 at 10.00 hrs. Grand Ballroom, 3rd Floor, The 
Okura Prestige Bangkok Hotel, Wireless Road, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed. 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 
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(4)   ข้าพเจา้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

             วาระที่  1  เรือ่ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
     Agenda 1  Consideration and certification of the minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all   
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     

  วาระที่   2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ 
   Agenda 2 Consideration and approval of the change of the Company’s share par value. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     

 วาระที่   3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธขิ้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทฯ 

Agenda 3 Consideration and approval of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the 
Company to be in line with the change of the Company’s share par value. 

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ จะน าวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณา และจะไม่น าวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  

- In case the shareholders resolve to change the share par value, the Company will propose Agenda 4, Agenda 5, and 
Agenda 6 to the shareholders for consideration and will not propose Agenda 7, Agenda 8 and Agenda 9 to the 
shareholders for consideration. 

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทฯ จะน าวาระที่ 7 วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณา และ จะไม่น าวาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

- In case the shareholders do not resolve to change the share par value, the Company will propose Agenda 7, Agenda 
8, and Agenda 9 to the shareholders for consideration and will not propose Agenda 4, Agenda 5, and Agenda 6 to the 
shareholders for consideration. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain  
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  วาระที่   4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที ่2 (NOBLE-W2) 
Agenda 4 Consideration and approval of the issuance of Warrants representing rights to purchase ordinary shares of the 

Company No. 2 (NOBLE-W2) 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     
 

  วาระที่   5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,413,525 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,711,766,904 บาท และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว    

  Agenda 5 Consideration and approval of the increase of the registered capital by 342,353,379 Baht from the registered 
capital of 1,369,413,525 Baht to 1,711,766,904 Baht and allocation of the shares from such capital increase. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                  Disapprove                Abstain                     

               วาระที่   6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
Agenda 6 Consideration and approval of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company to be in line with the increase of the registered capital. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     

  วาระที่   7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิารออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) 
Agenda 7 Consideration and approval of the issuance of Warrants representing rights to purchase ordinary shares of the 

Company No. 2 (NOBLE-W2). 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

           เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     

  วาระที่   8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 342,353,379 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,369,413,525 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,711,766,904 บาท และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าว 

Agenda 8 Consideration and approval of the increase of the Company’s registered capital by 342,353,379 Baht from the 
registered capital of 1,369,413,525 Baht to 1,711,766,904 Baht and allocation of the shares from such capital 
increase. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                  Disapprove                 Abstain 
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  วาระที่   9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  Agenda 9 Consideration and approval of the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the 

Company to be in line with the increase of the registered capital. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all    
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     

  วาระที่   10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 10 Other matters (if any) 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 
respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve                   Disapprove                 Abstain                     

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting by the proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not 
my/our voting as the shareholder(s). 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 resolves any matter 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 the proxy deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทุกประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy in this meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified 
on this proxy form, shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
 

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Grantor 

       

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy 

     

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy 

       

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy  

หมายเหตุ / Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 to vote separately. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda of the election of directors, shareholder or the proxy may vote for either all directors or individual directors. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ตามแนบ 
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached 
Supplemental Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบรษัิท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Noble Development Public Company Limited 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ใน วันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม 
ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 to be held on Wednesday, December 23, 2020 at 10.00 hrs. Grand 
Ballroom, 3rd Floor, The Okura Prestige Bangkoek Hotel, Wireless Road, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed. 

 วาระที่............................. เรือ่ง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรือ่ง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรือ่ง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรือ่ง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรือ่ง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที่............................. เรือ่ง เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda Subject Election of Directors (continued) 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชือ่กรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชื่อกรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 ชือ่กรรมการ ...................................................................................................................... 
 Name of Director  

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 


