สําหรับกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

หนังสือมอบฉันทะ
อากรแสตมป 20.- บาท

แบบ ค. (Form

C)

(PROXY FORM)

Stamp Duty 20.- Baht

เขียนที่
Made at

วันที่
Date

(1) ขาพเจา

สัญชาติ

I (We),

Nationality

สํานักงานตั้งอยูเลขที่
having the registered address at No.

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ
as being the custodian of

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Property Perfect Public Company Limited,

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม

หุน

holding a total number of

shares, and entitled to vote in the number of

 หุนสามัญ

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

หุน

Ordinary shares of

 หุนบุริมสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

หุน

Preference shares of

เสียง ดังนี้
votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง

shares, entitled to vote in the number of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 8)
Hereby grant (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the
Enclosure 8)

(1)

อายุ

ป

age

อยูบานเลขที่

ถนน

ตําบล/แขวง

Residing at No.

Road

Sub-district

อําเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

District

Province

Postal Code

years

หรือ  นางเนื้อนวล

สวัสดิกุล ณ อยุธยา

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69

or

Mrs. Nuanual

Swasdikula-Na-Ayudhya

Independent Director and Audit Committee

age

อยูบานเลขที่

107 ซอยจรัญสนิทวงศ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

107 Soi Charansanitwong 67, Kwaeng Bangphlat, Khet Bangphlat, Bangkok Metropolis

หรือ  นายมานิตย

สุธาพร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64

or

Mr. Manit

Suthaporn

Independent Director and Audit Committee

age

อยูบานเลขที่

242/151 ซอยกาญจนาภิเษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Residing at No.

242/151 Soi Kanchanapisek 0015, Kwaeng Salathammasop, Khet Thawiwatthana, Bangkok Metropolis

หรือ  ศ.ดร.สุชัชวีร
or

สุวรรณสวัสดิ์

Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat

อายุ 46

Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee

age

อยูบานเลขที่

99/442 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
99/442 Serithai Road, Kwaeng Kannayao, Khet Kannayao, Bangkok Metropolis.

ป

64 years

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

Residing at No.

ป

69 years

ป

46 years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัทประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
2018, to be held on Thursday, 26 April 2018, at 10.00 hrs., at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham,
Rama IX Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
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(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.

 มอบฉันทะบางสวนคือ
Grant partial shares of

 หุนสามัญ
Ordinary shares

 หุนบุริมสิทธิ
Preference shares

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

shares,and entitled to vote in the number of

votes

หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

เสียง

shares,and entitled to vote in the number of

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด

เสียง

The total entitled number of votes accounts for

votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

 วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ
Agenda

1. To acknowledge the matters to be informed.

 วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2560
Agenda

2. To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the fiscal
year 2017.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมาและรายงานประจําป
Agenda

3. To consider and adopt the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual
Report.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda

4. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of
the Company for the fiscal year ended 31 December 2017.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove
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Abstain

 วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560
Agenda

5. To consider and approve the appropriation of profits and payment of dividends for the Company’s
performance results of the fiscal year 2017.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2561 ใหแกคณะกรรมการบริษัท
Agenda

6. To consider and approve the payment of remuneration for the year 2018 to the Board of Directors.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท
Agenda

7. To consider and approve the payment of remuneration to the Board of Directors.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
Agenda

8. To consider and approve the election of new Directors in place of those retiring by rotation.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Election of all directors.

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Election of each director.

(1) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

 เห็นดวย
Approve

:

นายวิทยา

เนติวิวัฒน

:

Mr. Vidhya

Nativivat

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove
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Abstain

(2) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

:

นายวงศกรณ

ประสิทธิ์วิภาต

:

Mr. Wongsakorn

Prasitvipat

 เห็นดวย
Approve

(3) ชื่อกรรมการ
Director’s Name

นายเอกกมล

คีรีวัฒน
Kiriwat

 เห็นดวย
Approve

Abstain

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

:

นายบรรลือ

ฉันทาดิศัย

:

Mr. Banlue

Chantadisai

Approve

Director’s Name

votes

Mr. Ekamol

 เห็นดวย
(5) ชื่อกรรมการ

เสียง

:

Approve

Director’s Name

เสียง  งดออกเสียง
votes

Disapprove

:

 เห็นดวย
(4) ชื่อกรรมการ

เสียง  ไมเห็นดวย
votes

Abstain

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

:

นายมานิตย

สุธาพร

:

Mr. Manit

Suthaporn

Abstain

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทน
Agenda

9. To consider and appoint the auditors of the Company for the fiscal year 2018 and fix the remuneration.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท
Agenda 10. To consider and approve for an issuance of Long-term Debentures in an amount not exceeding Five Billion Baht.

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove

Abstain

 วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Agenda 11. To consider other businesses (if any).

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b)

My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย
Approve

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

votes

votes

votes

Disapprove
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Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is
incorrect and it is not voted by the shareholder.

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or
votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and
vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be
deemed as my (our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ
Signed

ผูมอบฉันทะ
(

) Grantor

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

Signed (

) Proxy

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

Signed (

) Proxy

ลงชื่อ

ผูรับมอบฉันทะ

Signed (

) Proxy

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

(Custodian)

ในประเทศไทย

The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in
Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several
proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally
specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Property Perfect Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2018, to be held on Thursday, 26 April 2018, at 10.00 hrs.,
at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama IX Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang,
Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 วาระที่

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

( b ) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย

Approve

 วาระที่

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

( b ) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย

Approve

 วาระที่

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

เรื่อง

Agenda

Subject

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

( b ) My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows:

 เห็นดวย

Approve

 วาระที่ 7 เรื่อง

เสียง  ไมเห็นดวย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Votes

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)

Agenda 7 Subject Election of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve

Votes

Disapprove

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve

Votes

Disapprove

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve

Votes

Disapprove

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve

Votes

Disapprove

ชื่อกรรมการ (Director’s Name):
 เห็นดวย
เสียง  ไมเห็นดวย
Approve

Votes

Disapprove
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เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

