(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date
(1) ข้าพเจ้า

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
Nationality

I/We
อยูบ่ า้ นเลขที่
Address
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
being a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
holding a total of

 หุน้ สามัญ
ordinary share

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

หุน้

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes, as follows:

เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

 2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

 3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District
หรือ
or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District
หรือ
or
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at No.
อาเภอ/เขต
Amphur/District

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22
ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนน
หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.
22 on Tuesday, 19 April 2016, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan Road,
Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders attending the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 21 held on 10 April 2015
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2
Agenda Item 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558
To acknowledge the Bank's operating results for the year 2015

วาระที่ 3
Agenda Item 3

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the fiscal
year ended 31 December 2015
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4
Agenda Item 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2558 และการจ่ายเงินปนั ผล
To consider and approve the appropriation of profit for the year 2015 and payment of dividend
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5
Agenda Item 5

พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2016
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2559 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
Agenda item 6 To appoint the auditor and determine the audit fee for the year 2016
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider the election of directors to replace those due to retire by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุดตามเสนอ/ appointment of all directors as proposed
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors

1. นายสุคนธ์

กาญจนหัตถกิ จ กรรมการอิ สระ

Mr. Sukont
 เห็นด้วย/Approve

Kanjana-Huttakit Independent Director
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

2. นายจิ ตรพงษ์

กว้างสุขสถิ ตย์

กรรมการ

Mr. Chitrapongse Kwangsukstith
Director
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove

3. นางสาวเซรีน่า

ตัน เหม่ ชเว็น

Ms. Serena
 เห็นด้วย/Approve

Tan Mei Shwen Director
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove

 งดออกเสียง/Abstain

กรรมการ
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่
Agenda Item 8 To consider the appointment of new directors
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุดตามเสนอ/ appointment of all directors as proposed
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล/ appointment of certain directors

1. นายจักรมณฑ์

ผาสุกวนิ ช

Mr. Chakramon
 เห็นด้วย/Approve

Phasukavanich
Director and Chairman of the Board
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain

2. นายประเวช

องอาจสิ ทธิ กลุ

Mr. Pravej
 เห็นด้วย/Approve

Ongartsittigul
Director
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
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กรรมการและประธานกรรมการ

กรรมการ
 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มตั ยิ กเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate) ที่ยงั มิได้ออกจาหน่ ายตามที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
Agenda Item 9 To consider and approve the cancellation of the unoffered portion of General Mandate Shares earlier approved by the
AGM no. 21 held on 10 April 2015
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จานวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,705,170,716.00 บาท
เป็ นทุ นจดทะเบียนใหม่ จานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย จานวน
2,635,609,753 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
Agenda Item 10 To consider and approve the decrease in the Bank’s registered capital by THB 1,317,804,876.50, from THB
13,705,170,716.00 to THB 12,387,365,839.50 by cancelling 2,635,609,753 unoffered registered shares with a par value of
THB 0.50 per share
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร
Agenda Item 11 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Bank to correspond with
the decrease in registered capital
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
วาระที่ 12
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 12 Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be
deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.
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(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รบั มอบ
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes
resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of
any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all
respects.
กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as
specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself / ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor

)

(
ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

)

(
ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

)

(
ลงชื่อ/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

)

(

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or
individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy
Form B. shall be used.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplement to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

The appointment of a proxy holder by the shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 22 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders
No. 22 on Tuesday, 19 April 2016, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan
Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.
-------------------------------------------------------------วาระที่
Agenda Item
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda Item
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda Item
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda Item
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

เรื่อง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
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วาระที่
Agenda Item
 (ก)
(a)
 (ข)
(b)

วาระที่
Agenda Item

เรื่อง
Subject:
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย/Approve
 ไม่เห็นด้วย/Disapprove
 งดออกเสียง/Abstain
เรื่อง
เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Subject: To consider electing directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve
ชื่อกรรมการ
Name of director
 เห็นด้วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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