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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy (Form B.) 
(แบบที�กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2550 
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 
      เขียนที� ...................................................................................... 
      Written at 
 
                วนัที� .............. เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................. สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยู่บา้นเลขที� ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 
อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั<งสิ< นรวม ...................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสียง ดงันี<  
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           
หุน้สามญั ..................................................... หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 
หุน้บุริมสิทธิ ................................................ หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตุขอ้ 4) 

Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 
use details in Remark No.4                                                                                                                      

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ปี 
                           age                                       years, 

        อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                             age                                         years, 
        อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ปี 
                            age                                        years, 
        อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน ............................................................. ตาํบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อาํเภอ/เขต ................................จงัหวดั ............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                         
   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
 

ในวนัที� 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริB นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

to be held on  3 April 2017 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 

  
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั<งนี<  ดงันี<  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 (1)  � วาระที� 1    เรื�อง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั<งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 7 กนัยายน 
2559 

 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholder’ 
Meeting No.1/2016 held on 7 September 2016 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

� เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 � วาระที�  2 เรื�อง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559   

Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2016 
  

 หมายเหตุ วาระนี< เป็นเรื�องที�รายงานเพื�อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 
 

� วาระที�      3  เรื�อง พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาํไร
ขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชี สิ< นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจ 
สอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 

   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 
Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of 
the fiscal year ended as at 31 December 2016 which have been audited by the 
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

� วาระที�  4 เรื�อง  พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 

 Agenda Item  4 Subject To consider and approve no appropriation of profit as the legal reserve and no 
dividend payment from the operating results of the year 2016 

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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� วาระที�   5 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั<งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire 

by rotation 
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

� การแต่งตั<งกรรมการทั<งชุด 
      Vote for all the nominated candidates as a whole. 

 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

� การแต่งตั<งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominee. 

1. ชื�อกรรมการ นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง 

 The director’s name    Mr. Akarat Na Ranong 
 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื�อกรรมการ นายณฐัวทิย ์บุณยะวฒัน์ 
 The director’s name   Mr. Nuttawit Boonyawat 

 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื�อกรรมการ นายสรรสฤษดิb เย็นบาํรุง           
 The director’s name    Mr. Sansrit Yenbamrung 

 � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

� วาระที�        6 เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปี 2560 
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2017         
 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�          7  เรื�อง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั<งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 
2560 

Agenda Item 7     Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 
remuneration for the year 2017      

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�          8  เรื�อง  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือจากการเสนอขาย
ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั<งที� 1/2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) 

Agenda Item 8     Subject To consider and approve the reallocation and offering of the newly issued ordinary 
shares remaining from the Rights Offering according to the resolutions of the 
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Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 to the existing 
shareholders of the Company in proportion of their respective shareholding (Rights 
Offering)      

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

� วาระที�         9  เรื�อง  พิจารณาเรื�อง อื�น ๆ (ถา้มี) 
 Agenda Item  9  Subject To consider other matters (if any).      

 � (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 � (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี<  ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั<นไม่ถูกตอ้ง
 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

     ลงชื	อ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื�อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
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หมายเหต ุ: 
1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั<งกรรมการ สามารถเลือกตั<งกรรมการทั<งชุดหรือเลือกตั<งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
4. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษัท ดงันี< เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

 นายกมล รตันไชย 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8) 

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 nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 

4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
 Mr. Kamol Ratanachai 

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 8) 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ               บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ ์โซลชูั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัที� 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริB นเซส หลานหลวง เลขที� 269 ถนน
หลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

to be held on  3 April 2017 time 10.00 a.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel Larn Luang , 
Bangkok, 269 Larn Luang Road, Pomprab , Bangkok 

 
หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนัเวลาและสถานที�อื�น  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 
  (1) � วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
      Agenda Item        Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

� วาระที� ........ เรื�อง ................................................................................................................................ 
                         Agenda Item       Subject 

� (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
� (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี<  
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 
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 (2) � วาระที� .........       เรื�อง   เลือกตั<งกรรมการ (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 
 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื�อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

 � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย   � งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 


