
 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 11 
            (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

                                                                                                                                       (Affix Duty Stamp 20 Baht) 

หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C) 

 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านัน้)  
(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) 
   

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                                                                             เขียนท่ี     
Shareholders’ Registration No.                                                                                          Written at 
 

                             วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                              Date     Month   Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า  
            I/We                                                                                                                                                   
            อยู่บ้านเลขท่ี      
            Address    
 
               
           ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั 

 As the custodian of 
 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of L.P.N.Development Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                       หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _เสียง  ดงันี ้                    
holding the total amount of      shares  with the voting rights or                              votes as 

follows:                               
 

  หุ้นสามญั                     ____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                  เสียง  
     ordinary share          shares  with the voting rights or             votes              

 หุ้นบริุมสิทธิ                  ___ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั             เสียง 
                  preferred share       shares with the voting rights or                                        

votes                   

 (2)  ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint   
 

1.  ช่ือ ________________________________________ อาย ุ      ปี อยู่บ้านเลขท่ี        __________                               
                      Name                                     age            years, residing at 
                      ถนน                                                                        ตําบล/แขวง   __ อําเภอ/เขต  __________ 
                      Road                                                                       Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet 
                      จงัหวดั      __________ รหสัไปรษณีย์                              
                      Province                 Postal Code   
 

    หรือ  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
    Or  Appoint  Independent  Director  
 

             2.   ช่ือ          ศาสตราจารย์ศิริ   เกวลินสฤษดิ์        อาย ุ  81  ปี              อยู่บ้านเลขท่ี  325/9 
                        Name       Professor Siri        Keiwalinsrit            age   81   years,      residing at   325/9 
          ถนน         อิสรภาพ 33           ตําบล/แขวง             ท่าพระ                      อําเภอ/เขต       บางกอกใหญ่ 
          Road        Issarapharp 33    Tambol/Khwaeng  Ta Pra                  Amphur/Khet   Bangkokyai 
                        จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย์          10600               หรือ 
                        Province   Bangkok      Postal Code          10600                or 
 

สญัชาติ          
Nationality 



 

 

 

             3. ช่ือ         นายอมรศักดิ์        นพรัมภา      อาย ุ 65   ปี                อยู่บ้านเลขท่ี   193 

        Name        Mr. Amornsuk         Noparumpa      age 65    years,        residing at    193 

                      ถนน         สขุมุวิท       ตําบล/แขวง       พระโขนงเหนือ          อําเภอ/เขต      วฒันา 

                      Road        Sukhumvit               Tambol/Khwaeng    North Pra Kanong        Amphur/Khet Wattana 

                      จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์       10170                      หรือ 

                      Province    Bangkok       Postal Code      10170                       or 

 

 

   4. ช่ือ         นายวุฒพิล        สุริยาภวัิฒน์            อาย ุ   66   ปี              อยู่บ้านเลขท่ี  1/1 

          Name       Mr. Vudhiphol      Suriyabhivadh        age    66   years,      residing at    1/1 

            ถนน          สขุมุวิท    ตําบล/แขวง    บางจาก                    อําเภอ/เขต  พระโขนง 

            Road         Sukhumvit           Tambol/Khwaeng   Bang Chak    Amphur/Khet Pra Kanong 

            จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย์    10250   

            Province   Bangkok    Postal Code   10250              

 คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญั ผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2553  ในวนัพฤหสับดีท่ี   8   เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชมุ   ชัน้ 11   เลขท่ี 1168/7  ถนนพระราม  4   แขวง

ทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   10120  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2010 on  

Thursday  8   April  2010, at 10:00 hours, at Seminar Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Thungmahamek , 

Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof 

 (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

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

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

หุ้นสามญั……………….. หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้…………………................. เสียง 

      ordinary share        shares and have the rights to vote equal to   votes 

หุ้นบริุมสิทธิ……….......... หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้……………………………… เสียง 

      preference share  shares and have the rights to vote equal to  votes 
 
           รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด …………………................ เสียง 

    Total rights to vote equal to    votes    

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We grant my/our proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัองัคารท่ี  28  เมษายพ.ศ. 2552 

Agenda No. 1  
To Consider Adopting Minutes of Annual General Shareholders Meeting of 2009 Held on Tuesday 28th April 2009. 

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

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

              เห็นด้วย                              เสียง         ไม่เห็นด้วย                                เสียง    งดออกเสียง                                เสียง 

                  Approve                             Vote              Disapprove                         Vote          Abstain                 Vote    
     

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2552 
Agenda No. 2  To Acknowledge Report of Board of Directors on Results of Operations in 2009. 
 

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

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

 

                  เห็นด้วย                           เสียง                       ไม่เห็นด้วย_                               เสียง         งดออกเสียง                           เสียง 
                      Approve                          Vote                            Disapprove                               Vote              Abstain  Vote          

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2552  ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกาํไร-ขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ    
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

Agenda No. 3 To Consider Approving Financial Statements of 2009, Comprising Balance Sheet, Profit and Loss Statement, Statement of 

Changes in Shareholders’ Equity, and Cash Flow Statement As At 31st December 2009 
 

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

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

 

              เห็นด้วย                           เสียง        ไม่เห็นด้วย                            เสียง             งดออกเสียง                        เสียง 
                   Approve                 Vote                           Disapprove                          Vote                        Abstain            Vote 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 

Agenda No. 4 To Consider Approving Appropriation of Profits and Payment of Dividends  
 

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

    

              เห็นด้วย                                 เสียง       ไม่เห็นด้วย                            เสียง            งดออกเสียง                        เสียง 

                   Approve                                Vote                   Disapprove                         Vote                        Abstain                             Vote                       
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
Agenda No. 5  
To Consider Election of Directors in Place of Those Retiring from Office by Rotation. 

ก. พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการใหม ่
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors 
         ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
        To elect directors as a whole 
 
   เห็นด้วย                       เสียง            ไม่เห็นด้วย                         เสียง         งดออกเสียง                             เสียง 
               Approve                       Vote                  Disapprove                     Vote              Abstain                                  Vote     
      
 

       การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        To elect each director individually 

 

ช่ือกรรมการ นายเทพ   รุ่งธนาภริมย์ 

Name of Director: Mr. Thep   Roongthanapirom   

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove                Abstain  
                   

ช่ือกรรมการ นางจงจติต์   ฐปนางกูร 

Name of Director: Mrs.  Jongjit    Thapanangkun       
 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove                  Abstain 
                    

ช่ือกรรมการ นายทฆิมัพร   เปล่งศรีสุข 

Name of Director: Mr. Tikhamporn   Plengsrisuk         

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

       Approve        Disapprove                  Abstain 
                    

ช่ือกรรมการ  นายพเิชษฐ   ศุภกจิจานุสันติ์ 

Name of Director:  Mr. Pichet   Supakijjanusan         

 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

       Approve        Disapprove                  Abstain  
    

ช่ือกรรมการ  นายคัมภร์ี   จองธุระกจิ 

Name of Director: Mr. Kumpee  Chongthurakit              
 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 
 
 
 
 
 



 

 

วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
Agenda No. 6 To Consider Fixing Remunerations of Board of Directors and Committees. 
 

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

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

 

        เห็นด้วย                         เสียง           ไม่เห็นด้วย                           เสียง          งดออกเสียง                        เสียง           
                   Approve                        Vote                Disapprove                         Vote               Abstain                             Vote 
    

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2553 
Agenda No. 7 To Consider Appointing Auditor and Fixing Auditor’s Fee of 2010 

 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

               เห็นด้วย                            เสียง           ไม่เห็นด้วย                            เสียง          งดออกเสียง                                เสียง           
                  Approve                           Vote                Disapprove                          Vote                Abstain                                    Vote    
        

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000  ล้านบาท 
Agenda No. 8 To Approve Issuance and Offering of Debentures Not Exceeding Baht 2,000 Million. 

 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

        เห็นด้วย                         เสียง           ไม่เห็นด้วย _______________เสียง          งดออกเสียง __________________เสียง           
                  Approve                         Vote                Disapprove                         Vote                 Abstain                                     Vote  
   
        

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 Others Matters for Consideration (If Any). 

 
 

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

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

        เห็นด้วย                            เสียง           ไม่เห็นด้วย                           เสียง          งดออกเสียง                                 เสียง           
                    Approve                           Vote                Disapprove                        Vote                 Abstain                                     Vote  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

   
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือ       เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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 the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 
 

 ลงนาม/Signed       ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 
                                                  (                                                                                                             ) 
 
  
                      ลงนาม/Signed        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (                      ) 
 
 
                       ลงนาม/Signed        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (                      ) 
    
                    ลงนาม/Signed        ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (                      ) 
 
หมายเหตุ / Remark 
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

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.       หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

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

(1)  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

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

(2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

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

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  

 In case where the statement exceeds those specified in the Attachment to Proxy form C provided. 
 

 
 

ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



 

 

 
                  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)      

                                                                                                                                                  (Please attach stamp duty of Bath 20) 
 

ใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แอล.พ.ีเอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

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

ในการประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553  ในวนัพฤหสับดีท่ี   8   เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชมุ   ชัน้ 11   เลขท่ี  

1168/7  ถนนพระราม  4   แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร   10120  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2010 on  Thursday  8   April  2010, at  10:00 hours, at  Seminar 

Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Thungmahamek , Sathorn, Bangkok  10120 or at any adjournment 

thereof. 
. 

       
 
วาระท่ี     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 

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

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

                          

                    เห็นด้วย                         เสียง           ไม่เห็นด้วย                        เสียง          งดออกเสียง                           เสียง           
                               Approve                        Vote                Disapprove                     Vote                 Abstain                               Vote    
                   
วาระท่ี     เร่ือง          
Agenda  Re :  
 

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

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

                          

                           เห็นด้วย                         เสียง           ไม่เห็นด้วย                       เสียง          งดออกเสียง                            เสียง           
                                Approve                      Vote                 Disapprove                    Vote                 Abstain                                Vote    
                  
วาระท่ี     เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ 
Agenda  Re : Election of Directors  
 
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
               Approve       Disapprove         Abstain  
                   
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
               Approve       Disapprove        Abstain                    
 
  
 
 



 

 

          ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
               Approve       Disapprove         Abstain 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
                Approve       Disapprove          Abstain 
                    
 ช่ือกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
                Approve       Disapprove         Abstain                    
                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


