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เลขทะเบียนผูถื้อหุน้……………………………………………….. เขียนท่ี ....................................................................................  
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. ......................... 
 Date             Month                                Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ....................................................................................สัญชาติ................................... ..อาย ุ................ ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี...................................................                                                                                                                         
            I/We                                    Nationality                                  age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์...................................................................................................................................................................... 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Silicon craft Technology Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                       หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  ดงัน้ี  
            holding the total amount of                    shares and have the right to vote equal to                                     votes as follows: 

□ หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง  
      ordinary share                     shares  and have the right to vote equal to                       votes 
□ หุน้บุริมสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
      preferred share                   shares  and have the right to vote equal to                        votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
               Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
                 1. ช่ือ .................................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................................................                                                                                                                                                                                                                                
                           Name                                                                                                                  age                  years, residing at     
 
                          ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................................................................  
                          Road                                        Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet                   
 
                         จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.......................................................... หรือ 
                         Province                        Postal Code                          or  
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                           ช่ือ .................................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................................................                                                                                                                                                                                                                                
                           Name                                                                                                                  age                  years, residing at     
 
                          ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................................................................  
                          Road                                        Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet                   
 
                         จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.......................................................... หรือ 
                         Province                        Postal Code                          or  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
                 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  
                          Appoint Independent Directors of Company 
 
                                นางมลฤดี สุขพนัธรัชต/์ Mrs. Monluedee Sookpantarat 
                                นายวุฒิพงศ ์สุพนธนา/ Mr. Wuthipong Suponthana                                                        
                                นายสาโรจน์ พรประภา/ Mr.Sarote Phornprapha 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
(รายละเอียดประวติักรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบอ านาจปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565) 
(Profiles of the above directors are specified in the Enclosure.6 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 
In this regard,  in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting,  the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead 
of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ในวนั
องัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
As my/out proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 in electronic meeting 
format (E-AGM) on Tuesday 26 April 2022 at 2.00 p.m. at Townhall 3rd floor, Silicon Craft Technology Public Company Limited, 40 Thetsabanrangsannua Rd., Ladyao, 
Chatuchak, Bangkok.10900 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
 
(4)           ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
               I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
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วาระที่ 1 
Agenda 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2564 
To consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on                     
29 April 2021 

  
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

     Approve                      Disapprove                           Abstain 
 

วาระที่ 2 
Agenda 2 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 

  
 วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 This Agenda is for acknowledgement; therefore the resolution is not required. 
  

วาระที่ 3 
Agenda 3 

พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
To consider and approve the Company’s financial statements for the year 2021 ended 31 December 2021 

  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

  

วาระที่ 4 
Agenda 4 

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
To consider and approve the allocation of net profits and dividend payment for the year 2021 

  
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 
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วาระที่ 5 
Agenda 5 

พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2022 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

  
วาระที่ 6 

Agenda 6 
พจิารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2565 
To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  
for the year 2022 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  
  กรณีแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

       Approve the appointment of all directors  
        เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

            Approve                          Disapprove                                   Abstain 
  
  กรณีแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี ้

       Approve the appointment of certain directors as follows: 
 1. นางมลฤดี  สุขพนัธรัชต ์

Mrs. Monluedee Sookpantarat 
                   เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 
  
 2. นายสาโรจน์  พรประภา 

                Mr. Sarote Phornprapha 
                   เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 
  
 3. นางสาวอรุณี  พูนทว ี

                Ms. Arunee Poontawe 
                   เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 
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วาระที่ 7 
Agenda 7 

พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
To consider and approve the appointment of auditors and to determine the remuneration of the 
Company’s auditors for the year 2022 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

  
วาระที่ 8 

Agenda 8 
พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
To consider any other business matter (if any) 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

 
(5)          การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
               Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 
 
(6)          ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
                                              ลงนาม/Signed …………………………………………………………..……….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor      
 

                                                                         ( ......................................................................................................... )  
 
 
                                                ลงนาม/Signed …………………………………………………………..……….. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy     
 

                                                                         ( ......................................................................................................... )  
 
 
                                                                                                    ลงนาม/Signed …………………………………………………………..……….. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy     
 

                                                                         ( ......................................................................................................... )  
 
 
                                                                                                    ลงนาม/Signed …………………………………………………………..……….. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy     
 

                                                                         ( ......................................................................................................... )  
 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 

1) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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 many proxies 
for splitting votes. 

2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the election of directors the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 

3) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ  
ข. ตามแบบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form 
B as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Silicon Craft Technology Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดจาก 
Townhall ชั้น 3 บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (E-AGM) on Tuesday, 26 April 2022 at 
2.00 p.m. at Townhall 3rd floor, Silicon Craft Technology Public Company Limited, 40 Thetsabanranfsannua Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, 
time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

 
วาระที่…… 
Agenda No. ……  

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

 
 

วาระที่…… 
Agenda No. …… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 
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วาระที่…… 
Agenda No. …… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

 
 

วาระที่…… 
Agenda No. …… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 

 
 

วาระที่…… 
Agenda No. …… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
  

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

  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
     Approve                      Disapprove                           Abstain 
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วาระที่…… 
Agenda No. …… 

เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
Appointment of Directors (Continued) 

  
 ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 

Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

  
ช่ือกรรมการ…………………………………………………………………………...…………….……………...……………. 
Name of Director  
                  เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
                       Approve                                  Disapprove                                   Abstain 

 


