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(1)    ขาพเจา  
            We                                                                                                                                        
            สํานักงานตั้งอยูที ่                 
            Office Address                  
 
 
 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกบั                                                                             

as the Custodian for 

ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

who is a shareholder of  Asian Property Development Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้รวม              หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                      เสียง  ดงันี ้holding the total number of            shares  and having the right to vote equal to                            votes as follows.   

  หุนสามัญ               หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      Ordinary share              shares and having the right to vote equal to                               votes 

  หุนบุริมสิทธ ิ                           หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง
      Preferred share                          shares and having the right to vote equal to                               votes 

 

  
(2)       ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint  
  
                     ชื่อ / Name_____________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              

  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                          
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province                   รหสัไปรษณีย/Postal Code                           
   

         หรือ/or  ชื่อ / Name_____________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                            
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                         
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code                             

          
         หรือ/or  ชื่อ / Name____________________ อายุ / Age              ป / year อยูบานเลขที ่/ residing at                            
                       ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                              
                       อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code              

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถือหุน ประจําป 2551 ในวันจันทรที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ปารคนายเลิศ แรฟเฟลส อินเตอรเนชั่นแนล 
เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย / as my sole proxy to attend and vote on my/ our 
behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting 2008, on Monday 28th April 2008, at 10.30 a.m. at Nai Lert Park Bangkok, A Raffles 
International Hotel, 2 Wireless Road, Bangkok 10330 , or at any adjournment thereof. 

 

 

 

 

 

 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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(3)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้

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

       หุนสามัญ        หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
              Ordinary share        shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุนบุริมสิทธ ิ        หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง 
             Preferred share                     shares and having the right to vote equal to                         votes   

       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด                          เสียง 
                  Total voting right                                                         votes 

 
(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 

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

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2550  ซึ่งไดประชุมไปแลว 
เม่ือวันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2550 

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting 2007 held  
on April 27, 2007  

 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
      เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes    
 
 

วาระที ่2 พิจารณาผลการดําเนินงานป 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2550 ที่ผานการตรวจสอบแลว 

Agenda 2 To consider and approve the Company’s 2007 operating results and approve the Financial Statements for the 
year ended December 31, 2007 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
      เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2550 และพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารอง 
Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2007 and allocation of Net Profit for legal reserve 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
      เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
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วาระที ่4 พิจารณากรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda 4 To consider the reappointment of directors who retired 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

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

             เห็นดวย/Approve          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disapprove          เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows 

1. นายชอ สิงหเสนี / Mr. Shaw Sinhaseni 
   เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
2. นายโกศล  สรุยิาพร  / Mr. Kosol Suriyaporn      
   เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
3. นายศิริพงษ  สมบัติศิริ / Mr. Siripong Sombutsiri 
   เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 4. นายนนทจิตร  ตุลยานนท / Mr. Nontachit  Tulayanonda 
   เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
5. นายจรูญศักดิ์  บัณฑูรจินดา / Mr. Jaroonsak  Buntoonginda 

                                         เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disapprove   __เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
  
    

วาระที ่5 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชปีระจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
Agenda 5 To consider the appointment of auditor and their fee for 2008 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
       เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 

วาระที ่6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda 6 To consider director’s monthly remuneration 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
       เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
 
 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติจายบําเหน็จกรรมการ 
A
 

genda 7 To consider and approve director’s bonus 

 
(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
       เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขบริคณหสนธ ิ
Agenda 8 To consider and approve an increase of the registered capital and the amendment to Clause 4 of the 

Memorandum of Association. 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 
accordance to our intentions as follows.  

                               เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove ____เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes   
 
 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคญัสิทธิใหแกพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  
Agenda 9 To consider and approve the issue and offer of warrants to employees of the Company and its subsidiaries. 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 
accordance to our intentions as follows.  

       เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes   
 
 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ เพือ่เสนอขายแกพนักงานของบริษทัฯ และบริษัทยอย และ 

รองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
Agenda 10 To consider and approve the allotment of new ordinary shares to offer to employees of the Company and its 

subsidiaries and reserve for the warrant exercise. 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 
accordance to our intentions as follows.  

       เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes  
  
 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกนิ 2,000 ลานบาท 
Agenda 11 To consider and approve the Company’s issuance and offer of debenture of not exceeding Baht 

2,000,000,000- . 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 
accordance to our intentions as follows.  

       เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเหน็ดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes   
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วาระที ่12 พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถามี) 
A
 

genda 12 To consider any others business (if any) 

 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ / (b) The Proxy shall vote in 

accordance to our intentions as follows.  
      เห็นดวย/Approve                เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disapprove   เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain      เสียง/votes  
 
 
(5)          การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น 
             ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสยีงของผูถือหุน / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that  
              specified on this proxy form is deemed invalid and not the shareholder’s voting. 
(6)          ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ         

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case we have not specified 
our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case 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 our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that 
is(are) not in accordance to our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by ourselves 
in all respects. 
 
 

ลงนาม / Signed           ผูมอบฉันทะ / Grantor 
                               (           ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศ

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

 (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who 
       signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยก

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
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. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผู
มีสวนไดสวนเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ 
(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). 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษทั เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) /  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Asian Property Development Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันจันทรที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ปารคนายเลิศ แรฟเฟลส 

อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 For the Ordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2008 on Monday 28th  April, 2008, at 10.30 a.m. at Nai Lert Park 

Bangkok, A Raffles International Hotel, 2 Wireless Road, Bangkok 10330, or at any adjournment thereof. 

       
 

 
วาระที่     เรื่อง           
A
 
genda  Subject  

   (ก)   ใหผูรบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (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)   ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 
               เห็นดวย/Approve                เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disapprove              เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain        เสียง/votes    
    
วาระที่     เรื่อง           
A
 
genda  Subject  

   (ก)   ใหผูรบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (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)   ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 
               เห็นดวย/Approve                เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disapprove              เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain        เสียง/votes    
 
วาระที่     เรื่อง           
A
 
genda  Subject  

   (ก)   ใหผูรบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (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)   ใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

ลงชื่อ / Signed  ผูมอบฉันทะ / Appointer 
 (                                                 )  

วันที ่/ Date   
 

ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 )  

วันที ่/ Date   
 

ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 )  

วันที ่/ Date   
 

ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
 (                                                 )  

วันที ่/ Date   
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