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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C) 

 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนจากตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

 (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนเทาน้ัน ) 
(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 

 in Thailand to be a share depositary and keeper) 
 
 
 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                         เขียนที่      
hareholders’ Registration No. Written at S

 
                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา  
                                                   สัญชาติ          

nationality 
            I/We                                                                                                
            อยูบานเลขที่      
            Address    
 
               

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ_________________________________________________________ 

 As the custodian of 
  บริ ปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ซ่ึงเปนผูถือหุนของ ษัท แอล.พ.ีเอ็น ดีเวลลอ

eing a shareholder of    L.P.N Development Public Company Limited (“The Company”) b 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรว      ม                 

  - 1 - 

 หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
 amount f es                          holding the total o        shar with the voting rights or                  votes as follows: 

 หุนสามัญ                     ____ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  with the voting rights or                                        votes 

 หุนบุริมสิทธิ                  ___ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเ                   ทากับ  เสียง 
      preferred share                              shares  with the voting rights or                                         votes 

 
 (2)  ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 

Hereby appoint (Please choose one of following)  
 

1.  ช่ือ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่            ________________                            
Name  age      years, residing at                                              
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province Postal Code   or 

 
 หรือ  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

2.  ช่ือ      นายอมรศักดิ์ นพรัมภา    อายุ    61   ป    อยูบานเลขที่ 193 ซอย มีสุวรรณ 3 
Name Mr. Amornsak Noparumpa age 61     years,  residing at  193 Soi Meesuwan 3 
ถนน        -       ตําบล/แขวง     พระโขนงเหนือ    อําเภอ/เขต   วัฒนา 
Road  - Tambol/Khwaeng Prakanong-Nua Amphur/Khet Wattana 
จังหวัด   กรุงเทพฯ    รหัสไปรษณีย 10120  หรือ 
Province Bangkok  Postal Code 10120  or 
 

3.  ช่ือ  นายวีระศักดิ์  วหาวิศาล อายุ 51 ป   อยูบานเลขที่ 148/14 ซอยสายน้ําทิพย 
Name Mr. Weerasak Wahawisal age  51 years  residing at  148/14 Soi Sainamthip 
ถนน  สุขุมวิท  ตําบล/แขวง  คลองเตย   อําเภอ/เขต  คลองเตย 
Road Sukhumvit Tambol/Khwaeng Klongtoey  Amphur/Khet Klongtoey 
จังหวัด  กรุงเทพฯ  รหัสไปรษณีย  10110  หรือ 
Province Bangkok Postal Code 10110  or 
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา  เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 
2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น. ณ หองสัมมนา ช้ัน 11 บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 on Thursday 26       
April 2007, at 14:00 hours, at Company’s Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 or at any 
adjournment thereof. 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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 (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 (ก) มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
  
 
    (a) Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 (ข) มอบฉันทะบางสวน คือ 
  
 
(b) Grant certain of my/our proxy as follows: 

หุนสามัญ……………….. หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………………................ เสียง 
      ordinary share        shares and have the rights to vote equal to   votes 

หุนบุริมสิทธ…ิ…….......... หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได……………………………… เสียง 
      preference share  shares and have the rights to vote equal to   votes 

 
           รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทัง้หมด …………………................ เสียง 
    Total rights to vote equal to     votes    

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญผูถอืหุน ประจําป 2549 เมื่อวันที ่25 เมษายน 2549 
Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2006 held on 25 April 2006 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows : 

  
  เห็นดวย____________________เสียง   ไมเห็นดวย______________________เสียง   งดออกเสียง_____________________เสียง 

   Approve                           Vote               Disapprove                   Vote             Abstain            Vote      
   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทประจําป 2549 

Agenda No. 2  To acknowledge the Company's Annual Report for the year 2006 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows : 
 

  เห็นดวย____________________เสียง       ไมเห็นดวย______________________เสียง     งดออกเสียง_______________เสียง 
   Approve                           Vote               Disapprove          Vote             Abstain           Vote 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2549 

Agenda No. 3 To adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Statements for the year ended December 31, 2006 
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

  เห็นดวย_______________เสียง    ไมเห็นดวย__________________เสียง        งดออกเสียง____________เสียง 
       
          

 Approve                Vote              Disapprove                   Vote              Abstain         Vote 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงนิปนผลประจําป 2549 

Agenda No. 4 To consider and approve the Profit Appropriation for the year 2006 and  the Dividend Payment 
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 
 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
          Approve                      Vote               Disapprove             Vote    Abstain                         Vote      
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วาระที ่5 
Agenda No. 5 

พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
To consider and approve the Election of Directors in Replacement for those who are due to retire by rotation 

ก. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหม 
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

 

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 
 

    To elect directors as a whole 

    เห็นดวย_______________เสียง            ไมเห็นดวย__________________เสียง         งดออกเสียง __________________เสียง 
            Approve                Vote                 Disapprove          Vote               Abstain                               Vote     
      

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

   ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคของขาพเจา ดังนี ้
 
 
      Approve the appointment of certain directors as follows: 

1. ช่ือกรรมการ นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ ์
Name of Director: Mr. Pichet  Supakijjanusan 

     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                 
                   

2. ช่ือกรรมการ นายคัมภีร จองธุระกิจ
Name of Director:  Mr. Kumpee  Chongthurakit 

 

     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                 
                    

3. ช่ือกรรมการ นายธีรชัย ปญจทรพัย 
Name of Director:  Mr. Teerachai  Panchasarp 

 

     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                 
                    

4. ช่ือกรรมการ  นางจงจิตต ฐปนางกูร
Name of Director:  Mrs. Jongjit  Thapanangkun 

 
     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote                 
    

5.ช่ือกรรมการ  นายเทพ รุงธนาภิรมย
Name of Director:  Mr. Thep  Roongtanapirom 

 
     เห็นดวย _______________เสียง           ไมเห็นดวย _______________เสียง             งดออกเสียง _______________เสียง           
        
               

Approve                  Vote               Disapprove             Vote                 Abstain                       Vote    

วาระที ่6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ 
Agenda No. 6 To consider and approve the Directors’ Remuneration 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
          Approve                      Vote               Disapprove             Vote    Abstain                         Vote      
  

วาระที ่7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญช ีประจําป 2550 

Agenda No. 7 To consider and approve the Appointment of the Auditor and the Audit Fee for the year 2007 
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
          Approve                      Vote               Disapprove             Vote        Abstain                         Vote   
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วาระที ่8 เร่ือง อื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 Other Business (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

 
     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
                  Approve                Vote               Disapprove                 Vote        Abstain                            Vote  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใช
เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder. 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ พิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated 
above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems 
appropriate. 
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือน
วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for        vote of 
e Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. th

 
 
 

 ลงนาม/Signed                   ผูมอบฉันทะ/Shareholder 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(           ) 
 

 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(         ) 
 

หมายเหตุ / Remark 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีทีผู่ถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุนใหเทานั้น 

This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share 

depositary and keeper 

2.      หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 

The documents needed to be attached to this proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดยีน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

     Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign the Proxy form on his/her behalf  

(2) หนังสือยนืยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดรับอนญุาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดยีน (Custodian) 

     A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian. 

3.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน 

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได 

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different 

proxies to vote separately.  

4.  วาระเลอืกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชดุหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all certain directors 

5.  ในกรณทีี่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  

In case where the statement exceeds those specified in the Attachment to Proxy Form provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N Development Public Company Limited 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 14:00 น. ณ หองสัมมนา ช้ัน 11 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 on Thursday 26 April 2007, at 14:00 hours, 
at Company’s Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Sathorn, Bangkok 10120 

or at any adjournment thereof. 

       
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
           Approve                         Vote               Disapprove                         Vote                 Abstain                   Vote  
                   
 
วาระที่     เร่ือง          
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
         Approve                          Vote               Disapprove                 Vote                 Abstain                   Vote                   
 
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
        Approve                             Vote               Disapprove                Vote                 Abstain                   Vote 
 
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
        Approve                             Vote               Disapprove                Vote                 Abstain                   Vote 
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วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deem appropriate 

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my / our intention as follows: 

     เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง          งดออกเสียง_______________เสียง 
        Approve                             Vote               Disapprove                Vote                 Abstain                   Vote 
                   
 
วาระที่     เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
Agenda  Re : Election of Directors (continued) 
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                   
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
  
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
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 ช่ือกรรมการ 

 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
  
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Name of Director  

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย______________________เสียง             ไมเห็นดวย________________________เสียง           งดออกเสียง_______________เสียง 

Approve                             Vote                   Disapprove                                   Vote                    Abstain              Vote 
 


	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

