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    หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  

                                                       Proxy Form B                         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
                                                        (Duty Stamp 20 Baht) 

 
  

เลขทะเบียนผูถือหุน       เขียนที ่                                                                           .  
Shareholder’s Registration No.      Written at           วันที่         เดือน               พ.ศ.                           ,     
        Date       Month          Year 
 
 
(1)         ขาพเจา  
              I/We        สัญชาติ 
              อยูบานเลขท่ี        Nationality 
              Address          
 
 
 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

being a shareholder of  Asian Property Development Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังน้ี holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน
 ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes 

 หุนบุริมสิทธิ หุน

 ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯได โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 10) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 10) 

1.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                              หรือ (or)  

2.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                              หรือ (or)  

3.  ชื่อ (Name)                                                                                               อายุ (age)           ป (years) อยูบานเลขที่ (residing at)   

                                                                                                                                                                                                                              ,  
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น.   ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารค เลขท่ี 2 ถนนวิทยุ กทม  10330 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 27, 
2010 at 14.30 hours at Swissotel Nai Lert Park hotel, 2 Wireless Road, Bangkok, 10330, or on such other date and at such other place as may be adjourned 
or changed. 

 

 
  
 
 
 
 

 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด  มาแสดงตอเจาหนาท่ีลงทะเบียนในวันประชุมดวย 

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the proxy to show at the meeting. 

เอกสารแนบท่ี 1
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(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี/ In the meeting, I/ we authorize the 

Proxy to vote on behalf of myself/ ourselves as follows: 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร/ The Proxy has the right to consider and 
vote on behalf of myself/ ourselves in all agendas as appropriate. 

□ (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี/ The Proxy shall vote in accordance with my/ our 
objectives as follows: 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งไดประชมุไปแลวเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 

พ.ศ. 2552 

Agenda 1 To Approve and Adopt the Minutes made at 2009 AGM held on 24 April 2009  

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 

Agenda 2 To Acknowledge the Company’s 2009 Operating Results and Approve the Company’s Balance Sheet, Profit and Loss 

Statement as at 31st December 2009 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป พ.ศ. 2552  

Agenda 3 To Consider and Approve Dividend Payment for the Year 2009  

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระ 

Agenda 4  To Consider the Nominated Directors to Replace the Directors Completing Their Terms 
 

นายชัชวาล พรรณลาภ/ Mr. Chatchaval Bhanalaph 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
นายพรวุฒิ สารสิน/ Mr. Pornwut Sarasin 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

           นายพันธพร ทัพพะรังสี/ Mr. Phanporn Dabbaransi 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

น.ส.กิตติยา พงศปูชนียกุล/ Ms. Kittiya Pongpujaneekul 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

Agenda 5 To Consider Appointment of the Auditor and Approve Auditor’s Fees for 2010 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □ งดออกเสียง/ Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

Agenda 6 To Consider Director’s Monthly Remuneration 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
  
 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติจายบําเหน็จกรรมการ 

Agenda 7 To Consider and Approve Director’s Bonus 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท 

Agenda 8 To Consider and Approve the Company’s Issuance and Offer of Bond of Not Exceeding Baht 4,000 Million 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแกไขหนังสือบริคณหสนธ ิ

Agenda 9  To Consider and Approve of the Decrease of the Company’s Registered Capital and the Amendment of the 

Memorandum of Association as to Reflect the Decrease of Registered Capital 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการหักกลบสวนต่ํากวามูลคาหุนกับกําไรสะสม 

Agenda 10 To Consider and Approve Offsetting the Company’s Share Discount against its Retained Earnings 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท 

Agenda 11 To Consider and Approve the Articles of Association 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)  

Agenda 12 Others Business (if any) 

□ เห็นดวย/ Approve           □ ไมเห็นดวย/ Disapprove       □  งดออกเสียง/ Abstain 
 

(5)       การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน /  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

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร / 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. 
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  กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม 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 the Proxy 

which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูมอบฉันทะ/ Appointer 
   (………………………………………...) 

      
 

ลงช่ือ/ Signed…………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
   (………………………………………..) 

 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to 

several proxies to vote separately  
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued 

Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
                          การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเชี่ยน พรอ็พเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
                      Authorization on behalf of the Shareholder of Asian Property Development Public Company Limited 

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันอังคารท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารค เลขท่ี 2 ถนนวิทยุ 
กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 For the Ordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2010 on Tuesday 27th April, 2010, at 14.30 hrs. at Swissotel Nai Lert Park Hotel, 2 
Wireless Road, Bangkok 10330, or at any adjournment thereof. 

       

 
 
วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

        Approve            Disapprove        Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 
   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

         Approve            Disapprove          Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

         Approve            Disapprove          Abstain                    
  
วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

         Approve            Disapprove           Abstain                    
 
วาระท่ี     เร่ือง           

Agenda  Re :  

 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

        Approve            Disapprove         Abstain                    
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วาระท่ี     เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ         

Agenda  Re : Election of Directors (continued) 

 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain  
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ      
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ      
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain  
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
 ชื่อกรรมการ     
 Name of Director  
    เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง  
                  Approve                       Disapprove                   Abstain                    
   
 


