(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY Form C

(Stamp Duty 20 Baht)

เขียนที่ ………………………………………
Written at

วันที่…………เดือน ……………………….พ.ศ…………….
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ……………………………..…………………...สัญชาติ…………..……อยูบ่ า้ นเลขที่………….ถนน……..…………………….
I/We

nationality

reside at

Road

ตาบล/แขวง…………………..………..อาเภอ/เขต……………..…………………จังหวัด……………….……………รหัสไปรษณีย…
์ …….……………
Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................................
Acting as the custodian for …………………………………………………………………………………………….………………………………………………

ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โอซีซี จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of O.C.C. Public Company Limited

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม…………………………………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…..……………………………เสียง ดังนี้
holding altogether

shares, and can cast votes equaling

votes, as follow:

หุน้ สามัญ ……………………………………หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………………………………………….เสียง
ordinary shares, which can cast votes equaling

votes

หุน้ บุรมิ สิทธิ………………………………… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………………………………………….เสียง
preferred shares, which can cast votes equaling

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ……………………………………………………อายุ ………ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .…………ถนน……………………..
age

years, resides at

Road

ตาบล/แขวง…………………..อาเภอ/เขต..……….……………จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย.์ …………… หรือ
Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

2. ……………………………………………………อายุ ………ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .…………ถนน……………………..
age

years, resides at

Road

ตาบล/แขวง…………………..อาเภอ/เขต..……….……………จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย.์ …………… หรือ
Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

3. ……………………………………………………อายุ ………ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .…………ถนน……………………..
age

years, resides at

Road

ตาบล/แขวง…………………..อาเภอ/เขต..……….……………จังหวัด……………………..รหัสไปรษณีย.์ …………… หรือ
Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 ใน
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf of the Ordinary Shareholders Meeting No. 23 on April 24 , 2017 at 9.00 a.m.
at the Chao Praya 1 room, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam,Bangkok 10120 or at any
adjournment thereof

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
The proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วนคือ
The proxy is authorized for certain shares as follows:

หุน้ สามัญ ……………………………………หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………………………….เสียง
ordinary shares, which can cast votes equaling

votes

หุน้ บุรมิ สิทธิ………………………………… หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ …………………………………….เสียง
preferred shares, which can cast votes equaling

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด ..................................................เสียง
Total entitled vote …………………………………………………………..votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษทั โอซีซี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 22 เมื่อวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน
2559
Agenda 1

Considering certifying the minute of the 22nd ordinary shareholders meeting of O.C.C. Public Company Limited held on
Monday, April 25, 2016

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
Agenda

2 Acknowledging the Company business operation in the past year

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 Considering approval of the Company’s financial statements ended December 31, 2016

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผล
Agenda 4 Considering approval of the profit appropriation and dividends payment

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
Agenda 5 Considering election of Directors to replace those revolving retired

เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
Considering approval of reappointment of the directors, whose term ended, for another term.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Appointment of all directors

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of each individual director
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นางกาญจนา สายสิรพิ ร
………………………………………………………………

ชื่อกรรมการ:
Name of Director:

Mrs. Kanchana Saisiriporn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ:

นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์
………………………………………………………………

Name of Director: Mr.Manu Leelanuwatana

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ:
Name of Director:

นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์
………………………………………………………………
Mrs. Watchanee Watanathawanwong

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ:

vote

vote

vote

………………………………………………………………

Name of Director:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ:

vote

vote

vote

………………………………………………………………

Name of Director:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
Agenda 6 Considering setting of Director Remuneration

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปี ละ 6.00 ล้านบาท
Considering approval of yearly remuneration for the board of directors not exceeding 6 million Baht

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
Agenda 7 Considering appointment of Auditor and setting its audit fees.
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda

8

Considering other matters (if any)

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย...................เสียง

ไม่เห็นด้วย...................เสียง

งดออกเสียง...................เสียง

Approve

Disapprove

Abstain

vote

vote

vote
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Proxy’s voting in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be determined as
Shareholder’s vote.

(6) ในกรณีท่ขี ้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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
passes resolutions in any matters 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 he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by my/us in all reports except for vote
of the Proxy which is not accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….
(…………………………………………………………..)

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………….….
(…………………………………………………………..)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………….….
(…………………………………………………………..)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

ลงชื่อ/Signed……………………………………………………….….
(…………………………………………………………..)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ

1. หนังสือ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ผี ู้ถือ หุ้น ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุน ต่ างประเทศและแต่ งตั ้ งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in
Thailand.

2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการในการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2)

หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.

3. ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing 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.

4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแบบ
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 C as enclosed.
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
ALLONGE OF PROXY
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โอซีซี จากัด (มหาชน)
The appointed proxy acts as the shareholder of O.C.C. Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 23 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
For the meeting of the Ordinary Meeting of Shareholders No. 23 on April 24 , 2017 at 9.00 a.m. at Chao Praya 1 room,the
Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or any adjournment thereof.
วาระที่ …………. เรื่อง ……………………………….……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re:
(ก)
(A)
(ข)
(B)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ …………. เรื่อง ……………………………….……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re:
(ก)
(A)
(ข)
(B)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุ กประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ …………. เรื่อง ……………………………….……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re:
(ก)
(A)
(ข)
(B)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ …………. เรื่อง ……………………………….……………………………………………………………………………
Agenda No.
Re:
(ก)
(A)
(ข)
(B)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5
Considering appointment of directors in place of those retired by revolving term
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ชื่อกรรมการ: ………………………………………………………………………………..
Name of Director:
เห็นด้วย....................เสียง
ไม่เห็นด้วย....................เสียง
งดออกเสียง....................เสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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