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 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (Form  B) 

 (PROXY  FORM)  
   
 เขียนที่   
 Made at  
 วนัที่   
 Date   

 (1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  
 I(We), Nationality   

อยู่บา้นเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District Province Postal Code 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  
 As a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited, 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงันี ้
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

 หุน้สามญั หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให ้  
 Hereby grant  
   (1)  อาย ุ ปี 
   age years 

  อยู่บา้นเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ หรอื 
  District Province Postal Code or 
                (2)     นายอฎัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท ์                      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ        47 ปี 
            Mr. Att Tongyai Asavanund                      Independent Director and Chairman of Audit Committee age 47 years 
           อยู่บา้นเลขที่ 188 ซอยศนูยว์ิจยั 6 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10310 หรอื 
             Residing at No.188 Soi Soonvijai 6, New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok, Postal Code 10310 or 

             นางมาลยั  รชัตสวรรค ์               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 64 ปี 
           Mrs. Malai                   Rachataswan          Independent Director and Audit Committee                             age         64 years
           อยู่บา้นเลขที่ 191 ซอยรามค าแหง 43/1 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10310                           หรอื             
           Residing at No.191 Soi Ramkhamhaeng 43/1, Phlabphla, Wang Thonglang Bangkok, Postal Code 10310                        or 

             นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ ์                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 65 ปี 
           Mr.Chaiyapont  Timsootheepant        Independent Director and Audit Committee                            age         65  years
           อยู่บา้นเลขที่ 155/21 หมู่ที่ 5 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุี  รหสัไปรษณีย ์11130                                             หรอื 
           Residing at No. 155/21 Moo 5, Bang Kruai, Bang Kruai, Nonthaburi, Postal Code 11130                                                    or 

             นายธีรพนัธุ ์ จิตตาลาน                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 65 ปี 
           Mr. Theraphan   Jittalarn                     Independent Director   and Audit Committee                         age         65  years 
           อยู่บา้นเลขที่ 2046/20 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10250                       
           Residing at No.2046/20 Phatthanakan Road, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok, Postal Code 10250        

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ าปี 2563 
ในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานของบรษัิทเลขที่ 345 อาคาร 345 สรุวงศ ์หอ้งประชมุสรุวงศ ์1 ชัน้ 8 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  
Only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 
year 2020, to be held on 29 April 2020, at 2.00 pm, at the Head Office, Surawong 1 meeting room, 8th Floor, 345 Surawong Building, No. 345,                            
Surawong Road, Kwaeng Suriyawong, Khet Bang Rak, Bangkok,10500, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

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

 วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทประจ าปี 2562 
   Agenda 1  To certify the minutes of the Company’s 2019 Annual General Meeting of Shareholders. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b) My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
   
   วาระที่ 2 พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษัิทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2562 
   Agenda 2 To certify the Company’s board of directors’ performance in the past year and the 2019 annual report. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

   วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
   Agenda 3 To approve the Company’s annual financial statements and profit and loss statements for the year ended 

December 31, 2019. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

   วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 
   Agenda 4 To approve dividend payment. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   Agenda 5 To elect directors in replacement of those vacating office as their terms are due.    
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ    
    To elect of all directors. 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
                                                                               การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    To elect of each director. 
    (1) ช่ือกรรมการ : นางสาวดษุฎี  ตนัเจริญ    
             Director’s Name : Miss Dusadee  Tancharoen 
           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
     (2) ช่ือกรรมการ : นางสธิุดา    สรุโิยดร   
     Director’s Name : Mrs. Sutida Suriyodorn 
          เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve         Disapprove  Abstain  
    (3) ช่ือกรรมการ : นางสาวรชันี   มหตัเดชกลุ 
     Director’s Name : Miss Rachanee Mahatdetkul 
           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
       Approve         Disapprove   Abstain  
    (4) ช่ือกรรมการ : นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ ์    
             Director’s Name : Mr. Chaiyapont Timsootheepant 
           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain  
  

   วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบ าเหน็จกรรมการ 
   Agenda 6 To approve payments of remuneration and special remuneration for directors. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain 
 

   วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
   Agenda 7 To appoint auditors and specify remuneration for the year 2020.  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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        วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3. ของบรษัิท 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

           Agenda   8     To approve the amendment of the Company’s Objectives and the amendment of Clause 3 of the                   
Memorandum of Association as to reflect the amendment of the Company’s Objectives. 

         (ก)      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
                                                                     Approve                                     Disapprove                                 Abstain 

   วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
   Agenda 9 To consider other matters (if any) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง               
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  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 does not vote on my(our) behalf as the shareholder. 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือ            
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  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.   

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 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 from, shall 
be deemed as my(our) own act(s) in every respect. 
 
 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉันทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉันทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                             Signed (                   ) Proxy 
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หมายเหต/ุRemarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  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.  

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 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 B as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท มั่นคงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจ าปี 2563 ในวันที่  29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานของบริษัทเลขที่  345 อาคาร 345 สุรวงศ ์                              
หอ้งประชมุสรุวงศ ์1 ชัน้ 8  ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  
At the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for year 2020, to be held on 29 April 2020, at 2.00 p.m, at the Head Office,                          
Surawong 1 meeting room, 8th Floor, 345 Surawong Building, No. 345, Surawong Road, Kwaeng Suriyawong, Khet Bang Rak, Bangkok,10500, or at 
any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

------------------------------------------------------------- 

 วำระที่ เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
    (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระที่ เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระที่ เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระที่ เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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 วำระที่ เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระที่ เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda Subject : Election of directors (continue) 
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
  
 


