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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                                         เขียนที่   
Shareholders’ Registration No. Written at 
 วันที่ _____  เดือน                        พ.ศ.   
 Date Month Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า                                                                                                            สัญชาติ   
I/We                                                                                                       Nationality                                                                                                                                                                                                                               
 

อยู่บ้านเลขที ่   
         Address                           

   
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
         Being a shareholder of L.P.N. Development Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                                   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                               เสียง  ดังนี้ 
Holding the total amount of shares  with the voting rights  of                                       votes as follows: 

  หุ้นสามัญ                                              หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง  
      ordinary share  shares  with the voting rights  of votes 

  หุ้นบุริมสิทธ ิ                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 preferred share                                         shares  with the voting rights  of votes 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint  
 1.  ชื่อ                                                                                                                           อาย ุ              ปี  

Name                                                                       age              years,  
อยู่บ้านเลขที ่  หมู่   หมู่บ้าน/อาคาร    
Residing at                       Moo  Village/Building                                                         
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                                     
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    
Province  Postal Code   
       

หรือ  มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ 
Or Appoint Independent Director 
 2.  ชื่อ  นำยอมรศักดิ์   นพรัมภำ  อาย ุ 73           ปี 

Name        Mr. Amornsuk    Noparumpa                                                 age 73      years, 
อยู่บ้านเลขที ่      193 ถนน  สุขุมวิท 71  ต าบล/แขวง  พระโขนงเหนือ 
Residing at        193               Road         Sukhumvit 71                    Tambol/Khwaeng  North Pra Kanong 
อ าเภอ/เขต  วัฒนา  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10110 หรือ 
Amphur/Khet Wattana Province          Bangkok Postal Code          10110  or 
 

 3.  ชื่อ  นำยวุฒิพล        สุริยำภวิัฒน์ อาย ุ 74           ปี 
Name        Mr. Vudhiphol    Suriyabhivadh age 74       years, 
อยู่บ้านเลขที ่      1/1 ถนน  สุขุมวิท 62  ต าบล/แขวง  บางจาก 
Residing at        1/1               Road         Sukhumvit 62                   Tambol/Khwaeng  Bang Chak 
อ าเภอ/เขต  พระโขนง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์  10260  
Amphur/Khet Pra Khanong Province          Bangkok Postal Code          10260   
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on                   
30th March, 2018 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

 

วำระที่ 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2560 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2560 
Agenda No. 1 To Adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 held on 30th March, 2017 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
  

วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 
Agenda No. 2 To Acknowledge the Report of the Board of Directors for Performance in the year 2017 

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)                                        

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

วำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements 2017 comprising statements of financial position, profit and loss 
statements, statements of changes in shareholders’ equity and statements of cashflow for the year ended 31st 
December, 2017 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 
Agenda No. 4 To Consider and Approve Allocation of Profits and Payment of Dividends 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
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วำระที่ 5  พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
Agenda No. 5 To consider the election of the directors in replacement of those who are to retire by rotation 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 To elect directors as a whole 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย                 งดออกเสียง  

              Approve        Disapprove Abstain  

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 To elect each director individually 

1.  ชื่อกรรมการ   นำยขันธ์ชยั  วิจักขณะ 
Name of Director:   Mr. Khantachai  Vichakkhana 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                    Abstain  

 

2.  ชื่อกรรมการ   นำยวีระศักดิ์  วหำวิศำล 
Name of Director:   Mr. Weerasak  Wahawisal  

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                    Abstain  

 

3.  ชื่อกรรมการ   นำยโอภำส  ศรีพยัคฆ์ 
Name of Director:   Mr. Opas  Sripayak 

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                    Abstain  

 

4.  ชื่อกรรมการ   นำยคัมภีร์  จองธุระกิจ 
Name of Director:   Mr. Kumpee  Chongthurakit  

  เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                    Abstain  

 

วำระที่ 6  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
Agenda No. 6 To Consider Fixing Remuneration for Board of Directors and Committees 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

วำระที่ 7  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2561 
Agenda No. 7 To Consider and Appoint the auditors and fix the audit fee for the year 2018 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
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วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ภำยในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 
Agenda No. 8 To Consider and approve the issuance of debentures in an amount not exceeding 2 billion THB 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 
วำระที่ 9  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No.  Other Business (If any) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง              

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติ

ในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า 
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
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   ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

ลงนาม/Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

ลงนาม/Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมำยเหต ุ/ Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น           

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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. 
 

 
  
 

ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนี้มำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบยีนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Affix Duty Stamp 20 Baht) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Regular Continued Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of L.P.N Development Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on 30th March, 2018 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. 
 

วาระที ่   เร่ือง   
Agenda            Re: 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

วาระที ่   เร่ือง   
Agenda           Re: 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

วาระที ่   เร่ือง  เลือกตั้งกรรมกำร  
Agenda           Re: Election of Directors 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

ชื่อกรรมการ   
Name of Director 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

ชื่อกรรมการ   
Name of Director 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

ชื่อกรรมการ   
Name of Director 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
 

ชื่อกรรมการ   
Name of Director 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

Approve Disapprove Abstain  
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