
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

PROXY Form A. 
 

เขียนที�  …………………………………..………….  
Written At  
วนัที� …….เดือน……………..…….….พ.ศ……....… 
Date Month Year 

 (1) ขา้พเจา้………………………………….………………………สญัชาติ……….……...  อยูบ่า้นเลขที� ……………ซอย.............................................. 
 I/We Nationality Address Soi 
ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……....………… 
Road Sub-District District Province Zip Code 

 (2) เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตีQ  จาํกดั (มหาชน)   โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัQงสิQนรวม ………………………................…….……หุ้น 
 Being a shareholder of Lalin Property Public Company Limited. Holding the ordinary share total amount of Shares 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8) 
 Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director – Details are in Attachment 8) 
 

(1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขที�………………ซอย...........................................  
 Mr./Mrs./Miss Age Years   Address Soi 

ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……......…..…หรือ 
Road Sub-District District Province  Zip Code   Or 

(2) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขที�………………ซอย...........................................  
 Mr./Mrs./Miss Age Years   Address Soi 

ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……......…..…หรือ 
Road Sub-District District Province  Zip Code   Or 

(3) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขที�………………ซอย...........................................  
 Mr./Mrs./Miss Age Years   Address Soi 

ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……......…..… 
Road Sub-District District Province  Zip Code 
    
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพธุที� 25 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม อนนัตรา สยาม หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Wednesday, April 25, 2018 at 10.00 
a.m. at Ratanakosin Room, Anantara Siam Hotel or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัQน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Grantor 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
หมายเหตุ / Remarks: 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A Shareholder may not appoint more than one proxy holder, each 
with the voting right in respect of a certain portion of shares. 
 

2. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นที�ถือ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที�ถือไวไ้ด ้
 A Shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares 

 
อากรแสตมป์ 

jk บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

PROXY Form B. 
 

เขียนที�  …………………………………..………….  
Written At  
วนัที� …….เดือน……………..…….….พ.ศ……....… 
Date Month Year 

 (1) ขา้พเจา้………………………………….………………………สญัชาติ……….……...  อยูบ่า้นเลขที� ……………ซอย.............................................. 
 I/We Nationality Address Soi 
ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……....………… 
Road Sub-District District Province Zip Code 
 

(2) เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตีQ  จาํกดั (มหาชน)   โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัQงสิQนรวม ………………………................…….……หุ้น 
 Being a shareholder of Lalin Property Public Company Limited. Holding the ordinary share total amount of Shares 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 9) 
 Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director – Details are in Attachment 9) 
 

� (1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขที�……………ซอย...........................................  
 Mr./Mrs./Miss Age Years   Address Soi 

ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……......…..…หรือ 
Road Sub-District District Province  Zip Code   Or 

� (2) นายสุวรรณ แทนสถิต (กรรมการอิสระ) อาย ุ73 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   หรือ 
  Mr.Suvarn Thansathit (Independent Director) Age 73, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240   Or   
 
� (3) นายนิพทัธ์ จิตรประสงค ์(กรรมการอิสระ) อาย ุ74 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   หรือ 
  Mr.Niputh Jitprasonk (Independent Director) Age 74, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240   Or 
 
� (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการอิสระ) อาย ุ70 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  Mr. Satit Chanjavanakul (Independent Director) Age 70, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 

    
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพธุที� 25 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม อนนัตรา สยาม หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Wednesday, April 25, 2018 at 10.00 
a.m. at Ratanakosin Room, Anantara Siam Hotel or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครัG งนีG  ดงันีG  
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follow: 

ระเบียบวาระที� 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 
Agenda Item 1: To consider and approve the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� 2: พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 และพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีสิQนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ซึ� งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
Agenda Item 2: To consider the company’s operating performance in 2017, and adopt the financial statements for the year ended December 31, 2017 
which have been audited and certified by the Auditor. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 
 
 
 

 

 
อากรแสตมป์ 

jk บาท 



ระเบียบวาระที� 3: พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 เพื�อจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น 
Agenda Item 3: To consider and approve the 2017 profit allocation in order to pay dividend to shareholders. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� 4: พิจารณาแต่งตัQงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 4: To consider and nominate directors replace directors who shall retire by rotation. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
   � การแต่งตัQงกรรมการทัQงชุด 
 Appoint directors as a whole. 
       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

� การแต่งตัQงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Appoint directors, separately. 

 1. นายทวีศกัดิv    วชัรรัคคาวงศ ์(Mr.Taveesak  Watcharakkawong) 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 
 2. นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ (Mr.Nat  Sangarsongkogk) 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� 5: พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2561 
Agenda Item 5: To consider and approve the remuneration of company’s directors and the audit committee for the year 2018. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� 6: พิจารณาแต่งตัQงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีประจาํปี 2561 
Agenda Item 6: To consider and nominate company’s auditor and set the Audit fees for the year 2018. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� 7: พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
Agenda Item 7: To consider and approve the issuance and offering of debentures in an amount of not exceeding Baht 5,000 million. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� 8: พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
Agenda Item 8: Other issues for consideration (if any) 
 



� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีQ  ให้ถือวา่การลง คะแนนเสียงนัQนไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 (6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติใดเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions 
in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the 
right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance 
with this proxy form. 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Grantor 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
หมายเหตุ / Remarks: 

1.  ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A Shareholder may not appoint more than one proxy holder, each 
with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

2. วาระเลือกตัQงกรรมการสามารถเลือกตัQงกรรมการทัQงชุดหรือเลือกตัQงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the election can be either for all candidates as a whole or for an individual.  
3.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ข.ตามแนบ 
 In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Attachment to 

proxy form B. 
 

 



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตีQ  จาํกดั (มหาชน) 
The proxy of the shareholder of Lalin Property Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพธุที� 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม อนนัตรา สยาม หรือที�จะพึงเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
In the meeting of the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Wednesday, April 25, 2018 at 10.00 a.m. at Ratanakosin Room, 

Anantara Siam Hotel, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

ระเบียบวาระที�: ................. เรื�อง: ............................................................................................................................................ 
Agenda Item: Subject: 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที�: ................. เรื�อง: ............................................................................................................................................ 
Agenda Item: Subject: 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที�: ................. เรื�อง: ............................................................................................................................................ 
Agenda Item: Subject: 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
       � เห็นดว้ย � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 

ระเบียบวาระที� z: พิจารณาเลือกตัQงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ) 
Agenda Item 4: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are retired by rotation (Continue) 
 

 ชื�อกรรมการ (Directors’ name)  .............................................................................................. 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 
 ชื�อกรรมการ (Directors’ name)  .............................................................................................. 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 
 ชื�อกรรมการ (Directors’ name)  .............................................................................................. 

       � เห็นดว้ย  � ไม่เห็นดว้ย � งดออกเสียง 
 Agree Disagree Abstain 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

PROXY Form C. 
 

เขียนที�  …………………………………..………….  
Written At  
วนัที� …….เดือน……………..…….….พ.ศ……....… 
Date Month Year 

 (1) ขา้พเจา้………………………………….………………………สญัชาติ……….……...  อยูบ่า้นเลขที� ……………ซอย.............................................. 
 I/We Nationality Address Soi 
ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……....………… 
Road Sub-District District Province Zip Code 
 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  .................................................................................................................................. 
ซึ� งเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตีQ  จาํกดั (มหาชน)   โดยถือหุ้นสามญัจาํนวนทัQงสิQนรวม ………………………................…….……หุ้น 

 Being a shareholder of Lalin Property Public Company Limited. Holding the ordinary share total amount of Shares 
 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 9) 
 Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director – Details are in Attachment 9) 
 

� (1) นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………อาย…ุ………ปี อยูบ่า้นเลขที�……………ซอย...........................................  
 Mr./Mrs./Miss Age Years   Address Soi 

ถนน…………….……….…ตาํบล/แขวง…………………….…อาํเภอ/เขต………….....………..…… จงัหวดั …………..………รหสัไปรษณีย…์……......…..…หรือ 
Road Sub-District District Province  Zip Code   Or 

� (2) นายสุวรรณ แทนสถิต (กรรมการอิสระ) อาย ุ73 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   หรือ 
  Mr.Suvarn Thansathit (Independent Director) Age 73, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240   Or   
 
� (3) นายนิพทัธ์ จิตรประสงค ์(กรรมการอิสระ) อาย ุ74 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   หรือ 
  Mr.Niputh Jitprasonk (Independent Director) Age 74, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240   Or 
 
� (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการอิสระ) อาย ุ70 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  Mr. Satit Chanjavanakul (Independent Director) Age 70, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 

    
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพธุที� 25 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม อนนัตรา สยาม หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Wednesday, April 25, 2018 at 10.00 
a.m. at Ratanakosin Room, Anantara Siam Hotel or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 

(3) ขา้พเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัG งนีG  ดงันีG  
 � มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทัQงหมดที�ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
 � มอบฉนัทะบางส่วน คือ  � หุ้นสามญั .............................................. หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.............................................. เสียง 
 Grant partial shares of Ordinary share Shares, and entitled to vote right Votes 

 
(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครัG งนีG  ดงันีG  
 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follow: 

ระเบียบวาระที� 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 
Agenda Item 1: To consider and approve the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s Meeting. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� 2: พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 และพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีสิQนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ซึ� งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 
Agenda Item 2: To consider the company’s operating performance in 2017, and adopt the financial statements for the year ended December 31, 2017 
which have been audited and certified by the Auditor. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 
อากรแสตมป์ 

jk บาท 



� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� 3: พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2560 เพื�อจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น 
Agenda Item 3: To consider and approve the 2017 profit allocation in order to pay dividend to shareholders. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� 4: พิจารณาแต่งตัQงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 4: To consider and nominate directors replace directors who shall retire by rotation. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
   � การแต่งตัQงกรรมการทัQงชุด 
 Appoint directors as a whole. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

� การแต่งตัQงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Appoint directors, separately. 

 1. นายทวีศกัดิv    วชัรรัคคาวงศ ์(Mr.Taveesak  Watcharakkawong) 

 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...................................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 
 2. นายณฐั   สง่าสงเคราะห์ (Mr.Nat  Sangarsongkogk) 

 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...................................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� 5: พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2561 
Agenda Item 5: To consider and approve the remuneration of company’s directors and the audit committee for the year 2018. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� 6: พิจารณาแต่งตัQงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีประจาํปี 2561 
Agenda Item 6: To consider and nominate company’s auditor and set the Audit fees for the year 2018. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� 7: พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
Agenda Item 7: To consider and approve the issuance and offering of debentures in an amount of not exceeding Baht 5,000 million. 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 



ระเบียบวาระที� 8: พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
Agenda Item 8: Other issues for consideration (if any) 
 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีQ  ให้ถือวา่การลง คะแนนเสียงนัQนไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 
 

 (6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติใดเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions 
in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the 
right to consider and vote as to his/her consideration. 
 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance 
with this proxy form. 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Grantor 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 
      ลงชื�อ  …………………………………….……… ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signature (…………………………....………….….) Proxy Holder 
 



หมายเหตุ (Remarks:) 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีQใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัQงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่านัQน  
 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the proxy form C 
 

2 หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Evidences to be enclosed with the proxy form are : 
 (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on the behalf of the shareholder. 
 (2) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian. 
 

3. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy 
holder in order to split votes. 
 

4. วาระเลือกตัQงกรรมการสามารถเลือกตัQงกรรมการทัQงชุดหรือเลือกตัQงกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the election can be either for all candidates as a whole or for an individual.  
 

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.
ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the attachment to proxy 
form C 



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตีQ  จาํกดั (มหาชน) 
The proxy of the shareholder of Lalin Property Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัพธุที� 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม อนนัตรา สยาม หรือที�จะพึงเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
In the meeting of the 2018 Annual General Shareholders’ Meeting to be held on Wednesday, April 25, 2018 at 10.00 a.m. at Ratanakosin Room, 

Anantara Siam Hotel, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 

ระเบียบวาระที�: ................. เรื�อง: ............................................................................................................................................ 
Agenda Item: Subject: 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที�: ................. เรื�อง: ............................................................................................................................................ 
Agenda Item: Subject: 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที�: ................. เรื�อง: ............................................................................................................................................ 
Agenda Item: Subject: 

� (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

� (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีQ  
 The Proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 

ระเบียบวาระที� z: พิจารณาเลือกตัQงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ (ต่อ) 
Agenda Item 4: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are retired by rotation (Continue) 
 

 ชื�อกรรมการ (Directors’ name)  .............................................................................................. 

 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 
 ชื�อกรรมการ (Directors’ name)  .............................................................................................. 

 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 
 ชื�อกรรมการ (Directors’ name)  .............................................................................................. 

 � เห็นดว้ย ...............................เสียง � ไม่เห็นดว้ย ...............................เสียง � งดออกเสียง...............................เสียง 
 Agree votes Disagree votes Abstain votes 
 


