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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C.)  
 
 เขียนที่      
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 
 

(1)    ข้าพเจ้า  
            I/We                                                                                                                                        
            สาํนักงานตัง้อยู่ที่                 
           Office Address                  
 
 
 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                                                             

as the Custodian for 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

who is a shareholder of  Asian Property Development Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุ้นจาํนวนทัง้สิน้รวม              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                      เสียง  ดังนี ้ holding the total amount of            shares  and are entitled to vote equal to                            votes as follows.  

  หุ้นสามัญ               หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง  
      Ordinary share              shares and are entitled to vote equal to                                     votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ                           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง 
      Preference share             shares and are entitled to vote equal to                                     votes 

   
(2)       ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint  
  
                     ช่ือ / Name_____________________ อายุ / Age           ปี / year อยู่บ้านเลขที่ / residing at                              

  ถนน / Road                                             ตาํบล / แขวง / Sub-district                                                                          
  อาํเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province                   รหสัไปรษณีย์/Postal Code                           
   

         หรือ/or  ช่ือ / Name_____________________ อายุ / Age           ปี / year อยู่บ้านเลขที่ / residing at                            
  ถนน / Road                                             ตาํบล / แขวง / Sub-district                                                                         
  อาํเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหสัไปรษณีย์/Postal Code                             

          
         หรือ/or  ช่ือ / Name____________________ อายุ / Age              ปี / year อยู่ บ้านเลขที่ / residing at                            
                       ถนน / Road                                             ตาํบล / แขวง / Sub-district                                                              
                       อาํเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหสัไปรษณีย์/Postal Code              

 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม สวสิโซเทล นายเลิศปาร์ค เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ ีม่าประชุมดว้ยตนเอง โปรดนําหนงัสอืฉบบันีม้าแสดงตอ่เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 

Revenue Stamp 

20 Baht 

เอกสารแนบที่ 1
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(3)    ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  
 มอบฉันทะตามจาํนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ /  
    authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held  
   มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows. 

       หุ้นสามัญ        หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง  
              Ordinary share        shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุ้นบุริมสิทธิ        หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง 
              Preferred share                     shares and having the right to vote equal to                         votes  

       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                          เสียง 
                  Total voting right                                                         votes 

 
(4)    ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดังนี ้

In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf as follows.  
 
 
 
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปีผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2552 ซึง่ได้ประชุมไปเม่ือวันที ่ 24  
เมษายน  พ.ศ. 2552 

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

 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร / (a) The Proxy has the   

right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in     

          accordance to our intentions as follows.  
      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    
 
 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี

สิ้นสุด 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 
 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   
          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in  
          accordance to our intentions as follows.  

      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 
วาระที ่3 พจิารณาจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลประกอบการปี พ.ศ. 2552  
Agenda 3 To Consider and Approve Dividend Payment for the Year 2009  

 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the    

          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in  

          accordance to our intentions as follows.  
      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
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วาระที ่4 พจิารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 4 To Consider the Nominated Directors to Replace the Directors Completing Their Terms 

 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   

          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   

          accordance to our intentions as follows.  
  การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด / Election of all directors 

             เหน็ด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove          เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

  การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี ้/ Election of each individual director as follows 

1. นายพันธ์พร ทพัพะรังสี / Mr. Phanporn Dabbaransi  
   เห็นด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
2. นางสาวกิตตยิา พงศ์ปูชนีย์กุล / Ms. Kittiya Pongpujaneekul 
   เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
3. นายชัชวาล พรรณลาภ/ Mr. Chatchaval Bhanalaph 
   เห็นด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 4. นายพรวุฒ ิสารสนิ / Mr. Pornwut Sarasin 
   เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 

  
    

วาระที ่5 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจาํปี 2553 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda 5 To Consider the Appointment of Auditor and their Fee for 2010 

 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   

          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   

          accordance to our intentions as follows.  
      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 6 To Consider Director’s Monthly Remuneration 

 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   

          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   

          accordance to our intentions as follows.  
      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 

 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตจ่ิายบาํเหน็จกรรมการ 
Agenda 7 To Consider and Approve Director’s Bonus 
 

 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   

          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   

          accordance to our intentions as follows.  
      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกนิ 4,000 ล้านบาท 
Agenda 8 To Consider and Approve the Company’s Issuance and Offer of Bond of Not Exceeding Baht 4,000 Million. 
 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   
          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   
          accordance to our intentions as follows.  

      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
  
 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
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 
 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   
          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   
          accordance to our intentions as follows.  

      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 

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

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   
          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   
          accordance to our intentions as follows.  

      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 

 วาระที ่11 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับบริษัท 
Agenda 11 To Consider and Approve the Articles of Association 
 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   
          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   
          accordance to our intentions as follows.  

      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
  
 

วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 12 Others Business (if any) 
 

 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร / (a) The Proxy has the   

          right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้/ (b) The Proxy shall vote in   

          accordance to our intentions as follows.  
      เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes  ไม่เหน็ด้วย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 



  - 5 - 

(5)         การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น /  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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ทีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร / 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. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาํไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ  /  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           ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
                               (           ) 
 
 

ลงนาม / Signed           ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 
 

ลงนาม / Signed           ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 
 

ลงนาม / Signed           ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
      (                        ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ / Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book 
is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are 
(1)  หนังสือมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from 
the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 

 (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who 
       signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one 
proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, 
Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค.  ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional 
agenda in the attached supplemental proxy form C.  

6. กรณีหากมีข้อกําหนดหรือข้อบังคับใดกาํหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอ่ืนใด เช่น กรณีผู้ รับมอบฉันทะเป็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ 
(6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the 
Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by 
specifying in Clause (6). 



  - 6 - 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 
           การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) /  
           As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Asian Property Development Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรม สวสิโซเทล นายเลิศปาร์ค 

เลขที่ 2 ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 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. 

       
 

 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects.  
   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 
               เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes ไม่เหน็ด้วย/Disapprove              เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain        เสียง/votes    
    
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects.  
   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 
               เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes ไม่เหน็ด้วย/Disapprove              เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain        เสียง/votes    
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects.  
   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 
               เหน็ด้วย/Approve                เสียง/votes ไม่เหน็ด้วย/Disapprove              เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain        เสียง/votes    
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ / Signed  ผู้มอบฉันทะ / Appointer 
 (                                                 )  

วันที่ / Date   
 

ลงช่ือ / Signed  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 )  

วันที่ / Date   
 

ลงช่ือ / Signed  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 )  

วันที่ / Date   
 

ลงช่ือ / Signed  ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 )  

วันที่ / Date   
 


