สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 7
Enclosure 7

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้าพเจ้า

I/We
ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

อยูเ่ ลขที่

อาเภอ/เขต

พ.ศ.

Month

residing/located at no.

Amphur/Khet

Year
ซอย

จังหวัด

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Raimon Land Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม

Holding the total number of
 หุ้นสามัญ

ordinary share

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

votes as follows:

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(3)

หุ้น

shares and have the rights to vote equal to

votes

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one option)

กรณี เลือกข้อ .1 กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If choosing No.1, please mark ✓ in
 1. and provide details of the
proxies.

 1. ชื่อ

Name
ถนน

Road

จังหวัด

Province
หรือ/Or
ชื่อ

Name
ถนน

อายุ

age

ตาบล/แขวง

years residing/located at no.
อาเภอ

Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

รหัสไปรษณี ย์

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

Road

Tambol/Kwaeng

Province

Postal Code

จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

รหัสไปรษณีย์

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.
อาเภอ

Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

(Only one of the above)
กรณี เลือกข้อ 2 กรุ ณาทาเครื่ องหมาย .
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
If choosing No. 2, please mark ✓ in
 2. and select the Independent
Director.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั คือ

Appoint the following Independent Director of the Company:
 นายระเฑียร ศรี มงคล Mr. Rathian Srimongkol
 นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ Mr. Kris Thirakaosal
 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี Mr. Vichet Kasemthongsri
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูล กรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นและนิ ยาม
ก รรมก ารอิ ส ระ ตาม สิ่ งที่ ส่ งมาด้ ว ย 3) (Profiles of the Independent Director for the

appointment of proxy of the Shareholders and the definition of Independent DirectorsEnclosure 3)
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เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่
29 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องประชุ ม ห้ องที่ 5-7 อำคำรรั จนำกำร ชั้ น ที่ 8 ตั้ งอยู่ ที่ เลขที่ 3 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday , July
29, 2020, at 2.00 p.m., at Meeting Room No. 5-7, 8th Floor, No. 3 Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District,
Sathorn District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้า
ประชุม

In the case where the Independent Director hereunder appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the
Board of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our instruction as follows:

วำระที่ 1

Agenda item no. 1

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทสำหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 รำยงำนประจำปี 2562 และแผน
ธุรกิจและกลยุทธ์ ของบริษัท

To acknowledge the Company’s operating result for the fiscal year ended December 31, 2019, the 2019 Annual
Report and the business plan and strategy of the Company
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / Voting is not required in this agenda)

วำระที่ 2

Agenda item no. 2

พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2019
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 3

Agenda item no. 3

พิจำรณำอนุมัติ เกี่ยวกับกำรจัดสรรเงินทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรงดจ่ ำยเงินปั นผล สำหรั บรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่
31 ธันวำคม 2562

To consider and approve the matter regarding the appropriation of legal reserve and no dividend payment for the
fiscal year ended December 31, 2019
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกตำมวำระ

To consider and approve the re-election of Directors to replace those who will retire by rotation
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems appropriate.
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด
A. Elect of the entire group of nominated directors
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
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ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Elect of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายระเฑียร ศรี มงคล
Director’s name: Mr. Rathian Srimongkol
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
Director’s name: Mr. Kris Thirakaosal
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
Director’s name: Mr. Vichet Kasemthongsri
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove
วำระที่ 5

Agenda item no. 5

วำระที่ 6

Agenda item no. 6

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท สำหรับปี บัญชี 2563

To consider and approve the Directors’ remuneration for the year 2020

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี บัญชี 2563

To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditors’ remuneration for the fiscal
year 2020
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วำระที่ 7

Agenda item no. 7
(5)

วำระอื่น ๆ (ถ้ำมี)

Other businesses (if any)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and
is not made on my/our behalf as the shareholders.

(6)

ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that
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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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting
instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมำยเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to
different proxies to vote separately.

2.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form
B. provided.
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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)

A proxy is granted by a shareholder of Raimon Land Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, July 29, 2020, at 2.00 p.m., at Meeting Room No. 5-7, 8th Floor, No.
3 Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the
meeting may be held.
-----------------------------------------------------------------------

 วำระที่

Agenda item no.

เรื่ อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่ อง

Re :

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

 ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain
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