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            (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
                                                                                                                                          (Affix Duty Stamp 20 Baht) 

 
หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น _______________                                                              เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.                                                                        Written at 
                            วนัที่ _________ เดือน    พ.ศ.   
                             Date               Month   Year 
 
(1)   ข้าพเจ้า                                                                                                           สญัชาติ _____________  
             I/We                                                                                                               Nationality                                                                                                                                                                                                                               
            อยูบ้่านเลขที ่         
            Address                           
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  
             being a shareholder of    L.P.N. Development Public Company Limited (“The Company”) 
 
             โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสียง  ดงันี ้
              holding the total amount of                   shares  with the voting rights or                               votes as follows: 
               หุ้นสามญั                                              หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                     เสียง  
                  ordinary share        shares  with the voting rights or                   votes 
              หุ้นบริุมสิทธิ                                           หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง 
                  preferred share                      shares  with the voting rights or    votes 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
            Hereby appoint  
             1.  ช่ือ                                                                  อาย ุ      ปี อยูบ้่านเลขที่            ___                    _                                
                       Name                                             age                       years, residing at 
                       ถนน                                                         ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต                  
                       Road                                                         Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
                       จงัหวดั                     รหสัไปรษณีย์             

                       Province                                                   Postal Code       
           หรือ  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
                       Or Appoint  Independent  Director 

 
              2.  ช่ือ         นายวุฒิพล       สุริยาภิวัฒน์   อาย ุ 69   ปี             อยูบ้่านเลขที่  1/1 
                        Name        Mr. Vudhiphol    Suriyabhivadh   age 69  years,       residing at   1/1 
                        ถนน           สขุมุวิท    ต าบล/แขวง    บางจาก                       อ าเภอ/เขต  พระโขนง 
                        Road          Sukhumvit    Tambol/Khwaeng   Bang Chak       Amphur/Khet Pra Kanong 
                        จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์    10260 หรือ  

                        Province     Bangkok    Postal Code   10260  or            
 



สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  11                
 

 
              3.  ช่ือ         นายวีระศักดิ์   วหาวิศาล   อาย ุ 57   ปี             อยูบ้่านเลขที่  114/7 
                        Name         Mr.Werasak       Wahawisal    age 57  years,       residing at   114/7 
                        ถนน           สขุมุวิท   20     ต าบล/แขวง  คลองเตย                         อ าเภอ/เขต  คลองเตย  
                        Road          Sukhumvit   20    Tambol/Khwaeng    Klong Toey                 Amphur/Khet  Klong Toey                  
                        จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110       

                        Province     Bangkok    Postal Code   10110  
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ในวนัที่   28   มีนาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 09.30   น. ณ ห้องประชมุชัน้ 11  เลขที่ 1168/7  ถนนพระราม  4  แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on 28th    
March   2013, at 09.30  hours, at  The  Meeting  Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road, Thungmahamek, 
Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2555 
Agenda No. 1 Adoption of Minutes of Annual General Shareholders Meeting of 2012 Held on 29th  March 2012 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain                    
                   
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 
Agenda No. 2 Acknowledgement of Report of Board of Directors for Results of Operations in 2012 
(ระเบียบวาระนี ้เป็นเร่ืองเพื่อทราบจงึไมต้่องลงคะแนนเสียง) 
(This agenda item  is  for acknowledgement, therefore  there  is not vote  casting)                                        

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2555  ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
Agenda No. 3 To Consider Approving Financial Statements of 2012, Comprising Statement of Financial Position, Profit and 

Loss Statement, Statement of Changes in Shareholders' Equity, and Statement of Cash Flow As At 31st 
December 2012 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
                                   
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To Consider Approving Allocation of Profits and Payment of Dividends 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
                                   
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda No. 5 To Consider Election of Directors Replacing Those Retiring by Rotation 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
 
                  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
            To elect directors as a whole 
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain           
 

                    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                         To elect each director individually 
            ชื่อกรรมการ   นายปกรณ์  ทวีสิน 
            Name of Director : Mr. Pakorn Thavisin 
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
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            ชื่อกรรมการ นายเทพ   รุ่งธนาภิรมย์ 
            Name of Director : Mr. Thep Roongtanapirom 

    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain           
 
                    

            ชื่อกรรมการ  นางจงจิตต์  ฐปนางกูร 
            Name of Director : Mrs. Jongjit Thapanangkun 
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain           
 
                   
            ชื่อกรรมการ  นายพิเชษฐ   ศุภกิจจานุสันติ์ 
            Name of Director :  Mr. Pichet Supakijjanusan 
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain           
 
            ชื่อกรรมการ  นายคัมภีร์   จองธุระกิจ 

            Name of Director :  Mr. Kumpee Chongthurakit 
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain           
 
  
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
Agenda No. 6 To Consider Fixing Remuneration for Board of Directors and Committees 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
       
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556  
Agenda No. 7 To Consider Appointing Auditor and Fixing Auditor's Fee of 2013 
               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 Other Business (If any). 
                (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain  
   
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
 
   

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนั งสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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/Shareholder 
  (   ) 

  ลงนาม/Signed ____________________________________________ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (   ) 

   ลงนาม/Signed ____________________________________________ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (   ) 

  ลงนาม/Signed _____________________________________________ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
  (   ) 

หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director 
individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ 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. 
 
 
 

                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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                                                                                                                                                  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 (Please attach stamp duty of Bath 20) 

 
ใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N Development Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556  ในวันที่   28    มีนาคม  พ.ศ. 2556   เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 11 เลขที่ 1168/7     
ถนนพระราม  4   แขวงทุง่มหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013  on  28th    March  2013, at 09.30  hours, at  The  Meeting  
Room, 11th Floor Lumpini Tower, 1168/7, Rama IV Road,  Thungmahamek , Sathorn, Bangkok 10120 or at any adjournment 
thereof. 

          
 
วาระที่                                     เร่ือง           
Agenda  Re :  
 
               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain 
 
วาระที่     เร่ือง          
Agenda  Re :  
 
               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่  11                
 

วาระที่     เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการ       
Agenda  Re : Election of Directors 

 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                    (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:                                     
  
    ชื่อกรรมการ     
   Name of Director  
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ     
   Name of Director  
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ     
   Name of Director  
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain 
 
    ชื่อกรรมการ     
   Name of Director  
    เห็นด้วย                ไมเ่ห็นด้วย                             งดออกเสียง  
                    Approve    Disapprove                    Abstain 
 
 
                 

   
 


