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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Form pf Proxy, Form B. 

(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007) 

     
เขียนที่ ……………………………………………. 

                                             Made at 
วนัท่ี …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................. สญัชาติ.............................. 
  I/We               Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์......................................... 
District        Province      Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................. เสยีง ดงันี ้
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามญั ......................................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................. เสยีง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บรุมิสทิธิ ...................................................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................. เสยีง 
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  I/We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์..................................หรอื 
District        Province      Postal Code    ,or 
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  2)   ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิตไิกรพจน ์   อาย ุ   61  ปี 

        Prof. Dr. Surapon Nitikraipot     Age               Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี  69  หมูท่ี่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม ่  รหสัไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  3)        นายณฏัธว์ฒัน ์ศลิปวิทยกลุ    อาย ุ   58  ปี 

             Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul     Age               Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี  69  หมูท่ี่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม ่  รหสัไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  4)        ผศ.ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั    อาย ุ   50  ปี 

             Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai      Age               Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี  69  หมูท่ี่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม ่  รหสัไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  5)        นายณตัรุิจน ์วรรณวิมลพงษ ์    อาย ุ   46  ปี 

              Mr. Natthirutt Wanwimonphong         Age               Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี  69  หมูท่ี่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม ่  รหสัไปรษณีย ์     50210    
Province                 Postal Code    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่  20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders (AGM) to be held on Wednesday April 20, 2022 at 14:00 hrs. in the form of electronic mean (E-
AGM) as the only form, in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Means B.E. 2563 
(2020) and other relevant laws or such other date, time and place as may be adjourned. 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี:้ 
  I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the 
following manners: 
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 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2564 
 Item 1   To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 

21, 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 

   Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

 Item 2  To acknowledge the operating performance of the Company for the year 2021 
  วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไมต่อ้งไดร้บัการออกเสยีงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
  This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the 
shareholders. 
 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 Item 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ending 31 December 
2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปัน

ผลประจ าปี 2564 
 Item 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 and to approve the 

allocation of net profits as legal reserve 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
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 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท 
 Item 5  To consider and approve the issuance and offering of the Company’s debenture in the 

amount of not exceeding Baht 2,000,000,000 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
   Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเงนิโบนัสและการจัดสรรเงนิโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 

 Item 6  To consider and approve bonuses and allocation of the bonuses to the Board of Directors 
for the year 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 Item 7   To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 
retired by rotation 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    Appointment of the entire board 
             เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
              Approve          Disapprove           Abstain 
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    Appointment of any director(s) 
    ช่ือกรรมการ      ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั        
    Name of Director      Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai  
              เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
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    ช่ือกรรมการ      นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ         
    Name of Director      Mr. Wichai Suphasathitkul    
              เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ช่ือกรรมการ      นายพฒันพ์งษ์ ผาทอง         
    Name of Director      Mr. Patpong Patong     
              เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ช่ือกรรมการ      นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ        
    Name of Director      Mr. Parinya Supasatitkul    
              เหน็ดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
 วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 

 Item 8   To consider the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 
2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

 Item 9   To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 
of the audit fee for the year 2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

 Item 10   To consider any other matters (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
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            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อ
วา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in 
this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/our capacity as the 
shareholder. 
 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้มช่ดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที่เห็นสมควร 
  If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting 
considers or resolves on any matter other than those state above, or there is any change or addition to the 
relevant facts, then the proxy will be entitle to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้
ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทกุประการ 
 Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of 
my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 

ลงช่ือ / Signed …………………………………… ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

ลงช่ือ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                          (………………………………….……………) 

ลงช่ือ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

ลงช่ือ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may 

not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or 

any director(s). 
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3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้น
ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make 
additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-
AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืที่พงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the 2022 

Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Wednesday April 20, 2022 at 14:00 hrs. in the 
form of electronic mean (E-AGM) as the only form, in accordance with the Emergency Decree on Meetings via 
Electronic Means B.E. 2563 (2020) and other relevant laws or such other date, time and place as may be 
adjourned. 
 
 วาระท่ี    เรือ่ง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระท่ี    เรือ่ง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระท่ี    เรือ่ง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
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            เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระท่ี 7  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ (ตอ่) 

 Item 7    To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 
retired by rotation. (continued) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
   ช่ือกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ช่ือกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ช่ือกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ช่ือกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ช่ือกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสยีง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
 
 
 
 


