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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form B.

(แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

--------------------เขียนที่
Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่

ถนน

Residing at

Road

Tambol/Khwaeng

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Amphur/Khet

Province

Postal Code

ตาบล/แขวง

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited

โดยถือหุ น้ จานวนทั้งสิ้ นรวม

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding the total number of

shares, and having the right to vote equivalent to

เสี ยง ดังนี้

หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

ordinary share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes as follows:

เสี ยง

หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

preference share of

shares, having the right to vote equivalent to

votes,

เสี ยง
votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) นายกิตติ คชนันท์

อายุ

Name Mr. Kitti Gajanandana

age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

61
61

293/1

years, residing at no. 293/1

ซอย

มิตรอนันต์

ตาบล/แขวง

ถนนนครไชยศรี

อาเภอ/เขต

ดุสิต

Soi

Mitra-a-nand

Tambol/Khwaeng

Thanon Nakornchaisri

Amphur/Khet

Dusit

จังหวัด

กรุ งเทพมหานคร

Province

Bangkok

รหัสไปรษณี ย ์

10300

หรื อ

Postal Code

10300

, or

(2) นายจิราวุฒิ คุวานันท์
Name Mr. Jirawud Kuvanant

ถนน

จรัญสนิทวงศ์

Road

จังหวัด

Charansanitwong

กรุ งเทพมหานคร

Province

Bangkok

อายุ

53

age

53

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

248/106

years, residing at no.

248/106

ตาบล/แขวง

บางพลัด

อาเภอ/เขต

บางพลัด

Tambol/Khwaeng

Bangphlat

Amphur/Khet

Bangphlat

รหัสไปรษณี ย ์

10700

Postal Code

10700

(3)
Name

หรื อ
, or

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

age

years, residing at

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณี ย ์

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

ครั้งที่ 1/2556

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556

เวลา 10.00 น.

No. 1/2013

on Friday, 1 November 2013

at 10.00 a.m.

ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ 494 ถ.ราชดาริ กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Bangkok 10330 or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:




วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

Agenda No. 1

To certify the minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
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(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

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

 เห็นด้วย
Approve




Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 2

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญให้ แก่ กรรมกำรของบริษัทตำมโครงกำร ESOP

Agenda No. 2

To consider and approve for the issue and offer of Warrants to the Directors of the Company under
ESOP Project.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)



 ไม่เห็นด้วย

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทให้ แก่ กรรมกำรของบริษัทที่มีสิทธิได้ รับกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิเกินกว่ ำร้ อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออกในครั้งนี้

Agenda No. 3

To consider and approve for the Company to allot the warrants to buy ordinary shares to the Directors
being entitled to be allocated more than 5% of the amount of the Warrants to be issued in this occasion

3.1  เห็นด้วยกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้กรรมการทั้งสองรายตามที่คณะกรรมการเสนอ
Approve for allotment of the Warrants to the two Directors as proposed by the Board of Directors
3.2  เห็นด้วยกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้กรรมการบางราย ดังนี้ /
Approve for allotment of the Warrants to certain Director as follows:
1. นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน (Mr. Tan Chin Kwang Johnson)
 เห็นด้วย
 คัดค้าน
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. นายลี เช เชง เอเดรี ยน (Mr. Lee Chye Cheng Adrian)
 เห็นด้วย
 คัดค้าน
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

 วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนและกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน

Agenda No. 4



(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ 5

Abstain

To consider and approve for an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in
line with the increase of the registered capital.

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 วำระที่ 6

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้

Agenda No. 6

To consider and approve for debenture issuance plan.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)



 งดออกเสี ยง

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)



Disapprove

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)



 ไม่เห็นด้วย

พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4. เพือ่ ให้ เป็ นไปตำมกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน

Agenda No. 5



To consider and approve for increasing the registered capital and alloting capital increase ordinary
shares.

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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วำระที่ 7

พิจำรณำอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)

Agenda No. 7

Other matter (if any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a)



To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b)

To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as
a shareholder.

(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the
Proxy Form B. as attached.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Raimon Land Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
กรุ งเทพฯ 494 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013, on Friday, 1 November 2013 at
10:00 a.m. at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
or any adjournment at any date, time and place thereof.

 วาระที่

เรื่ อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

เรื่ อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

เรื่ อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

เรื่ อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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 วาระที่

เรื่ อง

Agenda No.

Re:

 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No.

Re:

Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

ชื่อกรรมการ
Director’s name

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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