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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy (From A)
อากรแสตมป์
Duty stamp
20 บาท/ Baht

(1)

(2)

เขียนที่ .......................................................................................
Written at
วันที่ ............... เดือน ................................พ.ศ. ..........................
Date
Month
Year
ข้ าพเจ้ า .......................................................................................สัญชาติ ............................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ ้ านเลขที่ ............................................ ถนน ................................................ ตาบล/แขวง ................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์ .............................
District
Province
Postal Code
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ไทยโพลีอะคริ ลคิ จากัด ( มหาชน )
As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม .........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ........................เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows
หุ้นสามัญ ..................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ......................................เสียง
ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุ้นบุริมสิทธิ ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ....................................เสียง
preference share
shares and having the right to vote equal to
votes

(3)

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)……………………………………………………………………………

อายุ……………………………ปี
Age
Years,
อยูบ่ ้ านเลขที่ .............................ถนน ..........................................ตาบล/แขวง........................................................
Residing at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต .................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ................................... หรื อ
District
Province
Postal Code
or
(2)…………………………………………………………………………….อายุ………………………..............ปี
Age
Years,

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7
Attachment 7

อยูบ่ ้ านเลขที่ .................................ถนน .................................................ตาบล/แขวง.............................................
Residing at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...................................จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ......................... หรื อ
District
Province
Postal Code
or
(3)………………………………………………………………………….....อายุ………………………......…….ปี
Age
Years,
อยูบ่ ้ านเลขที…
่ …………….............ถนน..................................................ตาบล/แขวง.............................................
Residing at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ....................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์ .........................................
District
Province
Postal Code
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครัง้ ที่ 31 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา10.00 น. ณ โรงแรม รอยัลซิตี ้ ห้ องปิ่ นเกล้ า 1 ชัน้ 9 ถนบรมราชชนนี แขวง
บางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 31st Annual General Meeting of Shareholders on 23
April 2015 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
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in
all respects.
ลงชื่อ/Signed ............................................................ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( ..........................................................)
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...........................................................)

ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( ...........................................................)

ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.............................................................)
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หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

