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        อากรแสตมป์ 

                                                                                     หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.)                                                                          Duty stamp 

                                                                                              PROXY (Form B)                                                                         20 บาท/Baht                                                                                                                                                             
 

 เขียนท่ี                             
 Written at  

 
                                                                                          วนัท่ี..................เดือน…………................................พ.ศ .......................... 
                    Date                   Month                                  Year 
 

(1) ขา้พเจา้...................................................................................................สัญชาติ....................อยูบ่า้นเลขท่ี................      
       I/We                                                                              Nationality            Reside at                  

ถนน………........……………..ต าบล/แขวง………………………อ าเภอ/เขต……………………..……....จงัหวดั………………………....                                    
Road                                Sub-District                                   District                                      Province                                         
รหสัไปรษณีย ์..........................ประเทศ ................................... 
Postal Code                     Country   
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด ( มหาชน )         
      As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ิน…………………….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                          shares and the total number of votes for which I/we am/are entitled to cast  
is votes as described below : 

 หุน้สามญั……………………………….…...หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………..เสียง 
Ordinary shares in the amount of                   shares the number of votes for which I/we am/are entitled to cast is votes 

 หุน้บุริมสิทธิ..................................................หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Preferred shares in the amount of                 shares the number of votes for which I/we am/are entitled to cast is votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint                                                                  
(1) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน........…………….………                                         

     Age                     Years   Reside at                Road 
ต าบล/แขวง………………...…......อ าเภอ /เขต ………………….........…จงัหวดั…………......................รหสัไปรษณีย.์.......................... 
Sub-District               District                       Province                              Postal Code           
ประเทศ……………………………หรือ 
Country   or  

(2) ....................................................... อาย ุ................... ปี          อยูบ่า้นเลขท่ี….................. ถนน ........................................... 
                                                                   Age   Years   Reside at                 Road                       

ต าบล/แขวง ...................................อ าเภอ /เขต .......................................... จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย.์...............................                         
 District                            Province        Postal Code                                       
ประเทศ .........................................หรือ 
Country         or 

 (3) .....................................................อาย ุ....................... ปี          อยูบ่า้นเลขท่ี…......................ถนน..............................................
                                                          Age                    Years   Reside at                 Road                                        
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ต าบล/แขวง ............................. อ าเภอ /เขต ............................................... จงัหวดั .....................................รหสัไปรษณีย.์...............................                                                                                
Sub-District                       District                                              Province                         Post Code                 
ประเทศ ................................................... 
Country                 
                                    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 29 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิต้ี หอ้งป่ินเกลา้ 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบาง
พลดั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 29th Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2013 
at 10.00 a.m. at the Royal City Hotel, PinKlao 1 Room, 9th Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, Bangkok, or any 
adjournment at any date, time and place thereof 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-   
 

วาระท่ี       1   เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 28 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
Agenda No.   1   Subject       To consider and approve the Minutes of the 28th Annual General Meeting of Shareholders held  
                                           on April 27, 2012 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-   

เห็นดว้ย.........................      ไม่เห็นดว้ย...................         งดออกเสียง......................... 
 Agree                                 Disagree                                     Abstain 
 

     วาระท่ี      2   เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2555 
Agenda No.   2   Subject   To report the Company’s Business performance for the year 2012 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-   

    เห็นดว้ย.........................      ไม่เห็นดว้ย...................         งดออกเสียง.........................    
     Agree                                   Disagree                                      Abstain 
 

วาระท่ี            3   เร่ือง         พิจารณาและอนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
Agenda No. 3   Subject    To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2012    
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

(a)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :-   

                        เห็นดว้ย.........................           ไม่เห็นดว้ย...........................             งดออกเสียง.........................  
               Agree                                       Disagree                                            Abstain 
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วาระท่ี    4 เร่ือง        พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
Agenda No     4    Subject    To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends for the year  2012 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  all respects.  

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-  

                เห็นดว้ย.........................             ไม่เห็นดว้ย.........................              งดออกเสียง......................... 
              Agree                         Disagree                                       Abstain 
 

วาระท่ี       5    เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2556 
Agenda No.    5    Subject   To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s remuneration for  
                                         the year 2013 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.                                                                    
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-  
                            เห็นดว้ย.........................              ไม่เห็นดว้ย ...........................              งดออกเสียง......................... 
                Agree                                            Disagree                                              Abstain 

                  

วาระท่ี        6 เร่ือง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda No.   6        Subject      To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation  
                       (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (a)   The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 
       (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:- 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Election of all members of the Board of Directors   
                         เห็นดว้ย.........................                 ไม่เห็นดว้ย.........................                  งดออกเสียง.................
 Agree                                              Disagree                                  Abstain 
              การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
                           Election of each member of the Board of Directors 
                              ช่ือกรรมการ   นายเอียน  แลมเบิร์ต 
                              Director’s name        Mr. Ian Lambert 
              เห็นดว้ย.........................               ไม่เห็นดว้ย.........................                      งดออกเสียง.................                             
  Agree                                              Disagree                                                Abstain 
            ช่ือกรรมการ   ศาสตราจารย ์กิตติคุณ สุภาพรรณ  รัตนาภรณ์ (กรรมการอิสระ) 
                            Director’s name       Emeritus Professor Supapun Ruttanaporn (Independent Director) 
                                 เห็นดว้ย.........................               ไม่เห็นดว้ย........................                  งดออกเสียง................. 
                                 Agree                                              Disagree                                               Abstain 
  ช่ือกรรมการ   นายอนุพนัธ์ กิจนิจชีวะ (กรรมการอิสระ) 

Director’s name        Mr. Anuphan Kitnitchiva (Independent Director) 
            เห็นดว้ย ........................                       ไม่เห็นดว้ย..........................                  งดออกเสียง.............  
           Agree                                                       Disagree                                                Abstain 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 7 
Attachment 7 

 

 

 

วาระท่ี           7   เร่ือง        รับทราบการเปล่ียนแปลงต าแหน่งของนายสุจิตร ศรีเวทยบ์ดี และนายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น จากกรรมการ 
   บริหาร (Executive Directors) เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Non-Executive Directors) โดยให ้
   มีผลตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2556  
Agenda No.   7    Subject  To acknowledge the change of the status of Mr. Suchitr Srivetbodee and Mr. Jan Dam Pedersen from     
  Executive to Non-Executive Directors of the Company with effect from 1 May 2013 
    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in  all respects.                                
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

         เห็นดว้ย.........................                                     ไม่เห็นดว้ย..                     งดออกเสียง.............. 
                  Agree                                                   Disagree                                                    Abstain 
 

วาระท่ี           8   เร่ือง        พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
Agenda No.   8  Subject            To consider and approve the amendments of the names and number of Directors who are who are 
                                                  Authorized to sign on behalf of the Company  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                                                        
(a)   The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.                           
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

         เห็นดว้ย.........................                                     ไม่เห็นดว้ย..                     งดออกเสียง.............. 
                  Agree                                           Disagree                                                  Abstain 
 

วาระท่ี           9   เร่ือง        พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมบริหารงานประจ าปี 2556 
Agenda  No.  9   Subject   To consider and approve the remuneration of Independent Directors and Non-Executive Directors for the 
                                                   year 2013.  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

                 เห็นดว้ย .......................                   ไม่เห็นดว้ย............................              งดออกเสียง 
                 Agree                                              Disagree                                              Abstain 
 

วาระท่ี          10   เร่ือง        พิจารณาและอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั 
Agenda  No. 10   Subject   To consider and approve the change of the par value of the Company’s shares 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                                                              
(a)   The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropria te in all respects.  
(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

                 เห็นดว้ย .......................                   ไม่เห็นดว้ย............................              งดออกเสียง 
                 Agree                                              Disagree                                              Abstain 
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วาระท่ี          11   เร่ือง        พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคนห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ 
                                                  เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั 
Agenda  No. 11   Subject   To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company 
   to be in line with the change of the par value of the Company’s shares 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects 
(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

                 เห็นดว้ย .......................                   ไม่เห็นดว้ย............................              งดออกเสียง 
                 Agree                                              Disagree                                              Abstain 
 

วาระท่ี          12   เร่ือง        พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือขอ้บงัคบัขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ 
                                                  เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทั 
Agenda  No. 12   Subject   To consider and approve the amendment of Article 4 of the Article of Association of the Company  
                   to be in line with the change of the par value of the Company’s shares 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(b)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects 
(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

                 เห็นดว้ย .......................                   ไม่เห็นดว้ย............................              งดออกเสียง 
                 Agree                                              Disagree                                              Abstain 
 

วาระท่ี          13   เร่ือง        พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
Agenda  No. 13   Subject   To consider any other Business (if any) 

(ค) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
(c)  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects 
(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :- 

                 เห็นดว้ย .......................                   ไม่เห็นดว้ย............................              งดออกเสียง 
                 Agree                                              Disagree                                              Abstain 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้   

    Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed 
as my/our votes as a shareholder. 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting consid ers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is 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. 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 7 
Attachment 7 

 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any Acts performed by said proxy holder at the afford-mentioned meeting shall be deemed as my/you  
 
 
 
    ลงช่ือ / Signed ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

     (.........................................................................) 
 
 
    ลงช่ือ / Signed..........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                               (…..........................................................................)   

 
 
ลงช่ือ / Signed..........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                               (…..........................................................................) 
     
     
    ลงช่ือ / Signed..........................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                               (…..........................................................................)   
 
 
หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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 several proxies for splitting votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

For Agenda on electing directors, all members of Board of Directors or each member of the Board of Directors can be elected.  
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (ตามแนบ) 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Attachment to proxy Form  
B as attached. 
 
 
 
 


