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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนที่ ....................................................................... 
 Written at 
 
 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

 (1)  ขาพเจา…………………………………………………………………….. สัญชาติ...................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยูบานเลขที่........................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อําเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เปนผูถือหุนของ         บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of  Thai Tap Water Supply Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม................................. หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุนสามัญ........................................................ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุนบุริมสิทธิ...................................................... หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
  Hereby appoint 

 1. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ป           อยูบานเลขที่ ............................... 
         Name age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณีย ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 2. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ป           อยูบานเลขที่ ............................... 

         Name age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณีย ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 3. ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ป           อยูบานเลขที่ ............................... 

         Name age years,  residing at 
ถนน ...........................................................   ตําบล/แขวง .............................................................. อําเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณีย ................................................... 
Province   Postal Code       
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552            
ในวันศุกรท่ี 3 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders on date 
Friday, 3rd April 2009 at 03.00 p.m. at the Emerald Hotel, Grand Ballroom 3rd Floor, Ratchadapisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng 
District, Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

ติดอากร 
แสตมป 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

Attachment 9 

ผูท่ีมาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 
  Agenda Item 1  Approval the Minutes of 2008 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
   Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี 2 รับทราบการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551   
  Agenda Item 2 Acknowledgement of 2008 Annual Performance Report  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
  Agenda Item 3 Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
  Agenda Item 4 Approval of Appointment of Auditor and Determination of Remuneration of the year 2009 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5 Approval of Annual Appointment of Directors 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  Agenda Item 6 Approval of Determination of Director’s Remuneration 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําป 2551 
  Agenda Item 7 Approval of Profit Appropriation 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
  Agenda Item 8 Other Matters (if any) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
   
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes 
performed by myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be 
deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
                                                                          ลงนาม/Signed ............................................................ ผูมอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
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หมายเหตุ/Remarks 
 

1.   ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ       

มอบฉันทะตามแนบ 
  The proxy may split the votes.  In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy 

 form. 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Thai Tap Water Supply Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ในวันศุกรท่ี 3 เมษายน 2552 เวลา 15.00  น. ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อ่ืนดวย 
 For the meeting of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders  on date Friday, 3rd April 2009 at 03.00 p.m. at the  Emerald 
Hotel, Grand Ballroom 3rd Floor, Ratchadapisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok Metropolis or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 
 

 
  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี    
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
  วาระท่ี …………………. เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 
  Agenda Item Matter  Director Vote 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
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  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
   
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
  ชื่อกรรมการ........................................................................................................................................... 
  Name of Director 
   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูมอบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วันท่ี/Date……………………………..                                                                          
 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วันท่ี/Date…………………………….. 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง  ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน  ลงวันที่  19  
กุมภาพันธ  2542  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี  ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน  และผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย       และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน  บริษัทจึงเห็นควร
กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพจิารณา
เห็นเหมาะสม 
 The policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a 
shareholders’ meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow.  This will create confidence to shareholders, investors and all 
relevant parties.  Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a 
representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair 
and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a 
case by case basis, at the company’s sole discretion. 
 
1. บุคคลธรรมดา/ Natural person 
 1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality 
       (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state 
enterprise officer); or 

   (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
  In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ/ Non-Thai nationality 
    (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
  Passport of the shareholder; or 
    (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบ

อํานาจ 
  In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport in (in case of a foreigner) of the proxy. 
2. นิติบุคคล/ Juristic person 
 2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/Juristic person registered in Thailand 
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 
   Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and 
  (ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)  ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
   Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including 

identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
   Corporate affidavit; and 
  (ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามในหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัว

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
   Identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including 

identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, 
such documents or evidence should be notarized by a notary public. 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา 13.30 – 14.30 น. ของ
วันที่ 3 เมษายน 2552 เปนตนไป 
 A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for registration during 01.30 – 02.30 p.m. on         
3 April 2009 at the meeting place. 


