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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 30 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม รอยลัซิตี ้ห้องอรุณอมัรินทร์ 3  
ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
              In the 30th Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 April 2014 at 10.00 a.m. at the Royal City Hotel, 
Arun Amarin 3  Room, 2nd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, Bangkok, or any adjournment at any date, time 
and place thereof 

------------------------------------------ 
วาระท่ี…………เร่ือง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda              Subject       

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                               all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                          งดออกเสียง 
                               Agree                                             Disagree                                              Abstain 
วาระท่ี………...เร่ือง………..…………………………………………………………………………………………….... 
Agenda             Subject   

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

เห็นด้วย                                           ไมเ่ห็นด้วย                                          งดออกเสียง 
                              Agree                                               Disagree                                              Abstain 
วาระท่ี………….เร่ือง………………………………………………………………………………………………………...... 
Agenda               Subject    

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  

                              all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

เห็นด้วย                                               ไมเ่ห็นด้วย                                          งดออกเสยีง  
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                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 
  
วาระท่ี…………. เร่ือง พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 
Agenda                 Subject To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation (continued) 
 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .................................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                  เห็นด้วย                                                   ไมเ่ห็นด้วย                                                   งดออกเสียง 
    Agree                                             Disagree                                              Abstain 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .................................... 

Director’s name: ………………..……………………………………………………………………………..  

                เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                       งดออกเสียง 
Agree                                              Disagree                                              Abstain 

ชื่อกรรมการ...................................................................................................................................................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................. ..................... 

Director’s name: ………………..……………………………………………………………………………..  

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
ชื่อกรรมการ........................................................................... ........................................................................... 

Director’s name: ………………..……………………………………………………………………………..  

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
ชื่อกรรมการ................................................................................................................ ...................................... 

Director’s name: ………………..……………………………………………………………………………..  

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
 


