
Invitation Letter to the Annual General Shareholders’ Meeting 2023 | 54 

 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7   

Attachment 7 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
Proxy Form C 

(ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ต่ำงประเทศทีแ่ต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเท่ำนัน้) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 

เขยีนที ่............................................... 
                                                                                                                                                       Written at  
 

วนัที ่.............. เดอืน .................................... พ.ศ. ..................... 
                                                                                                                           Date            Month                              Year 
 

1. ขำ้พเจำ้ .............................................................................................................................   สญัชำต ิ..................................................................................... 
I / We                                                                                                            Nationality 
อยู่บำ้นเลขที ่........................................... ถนน ................................................................... ต ำบล/แขวง ............................................................................... 
Address                                          Road                                                        Sub-District    
อ ำเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ................................................................. รหสัไปรษณีย ์........................................................................... 
District                                           Province                                                     Zip Code 

         

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ (Custodian)  ใหก้บั ......................................................................................................................................   
       

       As a Custodian for …………………………………………………….………………………………………………………….……….………………………….. 
ซึง่เป็นผูถ้อืหลกัทรพัยข์อง บรษิทั หำดทพิย ์จ ำกดั (มหำชน) 
Being a shareholder of HaadThip Public Company Limited 
 

โดยถอืหุน้ / หน่วยลงทุน จ ำนวนทัง้สิน้รวม ........................................ หุน้ / หน่วย      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ............................ เสยีง  ดงันี้  
Holding the total amount of                                                    shares / units   and the voting right equals to                           votes as follows         

       หุน้สำมญั .........................................................................................  หุน้ / หน่วย      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ................................... เสยีง          
       ordinary share                                                                     shares / units equal to voting right                                        votes  
       

2. ขอมอบฉนัทะให ้  (สำมำรถมอบใหก้รรมกำรอสิระ โดยมรีำยละเอยีดตำมสิง่ทีส่่งมำดว้ยล ำดบัที ่6) 
Hereby appoint (May grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 6) 
  1.  นำยประกติ ประทปีะเสน                 อำยุ 81 ปี                            หรอื/or 

               Mr. Prakit Pradipasen                   Age 81 Years 
 ทีอ่ยู่เลขที ่58/1 ซอยอนิทำมระ 40 แขวงดนิแดง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310                                            

        Resident at 58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310                                                                                                                                                  
     

       2. นำยยรรยง เมธำพำณิชย์                 อำยุ 57 ปี                        หรอื/or 
       Mr. Yanyong Maethapanich         Age 57 Years                                                                                  

ทีอ่ยู่เลขที ่ 38/10 ถนนประชำรกัษ์ ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110     
       Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110    
 

      3. นำยสวนิท ์ชำตสิุวรรณ                อำยุ 60 ปี                        หรอื/or 
             Mr. Swin Chatsuwan              Age 60 Years                                                        

      ทีอ่ยู่เลขที ่1/43 หมู่ 5 ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150                                                                                   
      Resident at 1/43 Moo 5, Lat Sawai , Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150    
 

       4. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อายุ .............. ปี                    หรอื / or          
      Mr. /Mrs. /Miss                                                               Age             Years 
      อยู่บา้นเลขที ่..........................................  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ............................................................................................ 
      Address                                          Road                                       Sub - District  
      อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์..........................................................................................  

             District                                            Province                                  Zip Code  

อำกรแสตมป์ 
20 บำท 
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     5. นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ อาย ุ.............. ปี                            หรือ / or          

      Mr. /Mrs. /Miss                                                                             Age               Years 
      อยู่บา้นเลขที่ ..........................................  ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ............................................................................................... 
       Address                                                 Road                                               Sub - District  
      อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์.............................................................................................  

               District                                                    Province                                         Zip Code  
        
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวนัศุกร์ที่ 21 
เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. จดัประชุมในรปูแบบระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ หอ้งบอลรมู 1 ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี ่กรุงเทพฯ 
สุขมุวทิ เลขที ่1 ถนนสุขมุวทิ ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Shareholder Meeting to be held on Friday, 21st April 2023   
at 14:00 hours via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM) at Ballroom1 (5 th floor), the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110, Thailand. 
 

3. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
I / we would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:  

       (ก) มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 
           (a) Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.                         
       (ข)  มอบฉนัทะบำงสว่น คอื   หุน้สำมญั .............................. หุน้          และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้....................... เสยีง     
            (b) Grant partial shares of   Ordinary share                 shares    entitled to vote right                                   votes  
 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
I / We therefore would like to vote for each agenda item as follow: 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 
Agenda 1 To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 . 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
            เหน็ดว้ย  .............................. เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ......................... เสยีง      งดออกเสยีง  ...................... เสยีง 
                Approve                           Votes       Disapprove                     Votes         Abstain                         Votes               
 

วาระท่ี 2 
 

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ Report on the 2022 Operation results. 
(ระเบยีบวำระนี้เป็นเรื่องเพื่อทรำบจงึไม่มกีำรลงคะแนนเสยีง) 
(This agenda is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)  

 

 

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31st December 2022. 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
            เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes   
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 
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Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for 2022 operating results. 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
           เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                        Votes  
 
              

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 To consider and approve the election of the directors in replacement of those who will retire by rotation. 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 
            1. เลือกกรรมการทัง้ชุด 
                       Vote for all the nominated candidates as a whole.  
                    เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                        Approve                     Votes       Disapprove                     Votes       Abstain                        Votes   
                 
            2. เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 
                   Vote for an individual nominee. 

1. พลตรี พชัร รตัตกลุ 
      Maj. Gen. Patchara Rattakul  

                            เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                      Votes       Disapprove                     Votes       Abstain                        Votes        
            

2. นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กชุช่ี 
Mr. Philipp Hugo Gutsche 

                            เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                       Votes       Disapprove                    Votes      Abstain                         Votes     
 

3. นางปริยา จีระพนัธุ์  
      Mrs. Pariya Chirabandhu 

                            เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                      Votes       Disapprove                     Votes      Abstain                         Votes  
 

4. หม่อมหลวง ธิษนั ศรีธวชั 
 M.L. Dhisana Sritavaj 

                            เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                       Votes       Disapprove                    Votes      Abstain                         Votes     
 

5. พลต ารวจเอก จารวุฒัน์ ไวศยะ 
 Pol. Gen. Jaruvat Vaisaya 

                            เหน็ดว้ย  ........................ เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย ........................ เสยีง     งดออกเสยีง ..................... เสยีง 
                               Approve                       Votes       Disapprove                    Votes      Abstain                         Votes     
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วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมและกรรมการชุดย่อยการประจ าปี 2566 
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration and subcommittee Members' remuneration for the year 2023. 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
          เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
              Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes                     
 

วาระท่ี  7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and determination of audit fee for the year 2023.  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
            เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes      
 

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of Company’s Articles of Association 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
     (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี้  
     (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
           เหน็ดว้ย  ............................... เสยีง     ไม่เหน็ดว้ย .......................... เสยีง      งดออกเสยีง ...................... เสยีง 
               Approve                            Votes       Disapprove                      Votes        Abstain                         Votes    
             

วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters, (if any)  

 

5. กำรลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่ำกำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นกำ ร
ลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 
Voting of a 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. ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ไม่ได้ระบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรื่องใด
นอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ขำ้งต้น รวมถึงกรณีที่มกีำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประกำรใด ใหผู้้รบัมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมติแทน
ขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กจิกำรใดที่ผู้รบัมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้ือเสมอืนว่ำขำ้พเจ้ำได้
กระท ำเองทุกประกำร 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this 
Proxy Form. 
 

ลงชื่อ / Signature                                                       ผูม้อบฉนัทะ /  Proxy Grantor 
                      

ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 
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ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 
                         

ลงชื่อ / Signature                                           ผูร้บัมอบฉนัทะ /  Proxy Holder 

              
หมายเหตุ: 
 Remarks:   
 

1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพำะกรณีที่ผูถ้อืหุน้ทีป่รำกฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน  (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ใหเ้ท่ำนัน้ 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C. 
 

2. หลกัฐำนทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

1. หนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

2. หนังสอืยนืยนัว่ำผูล้งนำมในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญำตประกอบธุรกจิคสัโตดยีน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
 

3. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more 
than one proxy holder in order to split votes. 
 

4. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 
 

5. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค  
      ตำมแนบ 

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the 
Attachment to Proxy Form C.   
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค 
Attachment to proxy Form C 

 
              กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั หำดทพิย ์จ ำกดั (มหำชน) 
              The proxy of the shareholder of HaadThip Public Company Limited 
  

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2566 ในวนัศุกรท์ี่ 21 เมษำยน 2566 เวลา 14.00 น. ในรปูแบบกำรประชุมระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) (Physical 
และ E-AGM) ณ หอ้งบอลรูม 1 ชัน้ 5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวทิ เลขที่ 1 ถนนสุขุมวทิ ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
10110 
              In the Meeting of the 2023 Annual General Shareholder Meeting to be held on Friday, 21st April 2023 at 14:00 hours via Hybrid Meeting 
(Physical and E-AGM) at Ballroom1 (5th floor), the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, 
Bangkok, 10110, Thailand.  
 
ระเบยีบวำระที ่                                    เรื่อง    
Agenda Item                                      Subject     
                      เหน็ดว้ย                                           ไม่เหน็ดว้ย                                          งดออกเสยีง 
                          Approve                                              Disapprove                                            Abstain 
 

 
ระเบยีบวำระที ่                                    เรื่อง    
Agenda Item                                      Subject     
                      เหน็ดว้ย                                           ไม่เหน็ดว้ย                                          งดออกเสยีง 
                          Approve                                              Disapprove                                            Abstain 
 
 

ระเบยีบวำระที ่________________  เรื่อง               เลอืกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 
Agenda Item                              Subject           To consider and approve the appointment of new directors. (Continued) 
  
 

        ชื่อกรรมกำร         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain       
                               
        ชื่อกรรมกำร         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain   
                                     
        ชื่อกรรมกำร         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain   
                                     
        ชื่อกรรมกำร         Candidate Name    
         เหน็ดว้ย                                                  ไม่เหน็ดว้ย                                                  งดออกเสยีง  
             Approve                                                     Disapprove                                                    Abstain  

 


