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ส่ิงที่ส่งมาด้วย ลําดบัที่  7  

 

 

หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ก)      

  Proxy (Form A)                                                                                          

              อากรแสตมป์ 

                                                                 Duty stamp                                           

20  บาท/ Baht 

                                                                        เขียนท่ี        

      Written at 

                วนัท่ี       เดือน   พ.ศ.    

      Date                Month                       Year 

 

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................สญัชาติ....................อยูบ้่านเลขท่ี..................      

      I/We                                                                                    Nationality               Reside at                  

ถนน………........……………..ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต……………………......จงัหวดั…………………….…......                                    

Road                                Sub-District                               District                                       Province                                         

รหสัไปรษณีย ์........................ประเทศ ................................... 

Postal Code                     Country   

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด ( มหาชน )         

      As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้…………………….หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                     เสียง ดงันี ้

Holding the total number of ……….…shares    and am/are entitled to vote equal to       votes as follows: 

 หุ้นสามญั……………………………….….....หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………….เสียง 

Ordinary shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  

 

 หุ้นบุริมสิทธิ.................................................หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.....................................เสียง 

Preferred shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

      Hereby appoint                                                                  

(1) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน........………….……….                                         

     Age                Years       Reside at                  Road 

ตําบล/แขวง……………...…......อําเภอ /เขต ……………….........…จงัหวดั…………........................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

Sub-District                District                              Province                                 Postal Code           

ประเทศ……………………………หรือ 

Country   or  
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(2) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน........………….………. 

                                           Age                  Years     Residing at                 Road                

 ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ /เขต ............................ จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย์.............................         

Sub-District                                    District                                 Province                Postal Code             

ประเทศ .........................................หรือ 

Country             or 

 

 (3 ) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยูบ้่านเลขท่ี…................ถนน ..................................  

                                                                      Age                  Years           Reside at                  Road                                        

ตําบล/แขวง ................................อําเภอ /เขต ..................................จงัหวดั ......................................รหสัไปรษณีย.์........................             

Sub-District                           District                                         Province                                    Post Code                 

ประเทศ ................................................... 

Country 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือ

หุ้น ครัง้ท่ี 35 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวง

บางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่ อ่ืนด้วย 

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 35th Annual General Meeting of Shareholders on 24 

April 2019 at 10.00 a.m. at the SD Avenue Hotel, Chitlada Room, 2nd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, 

Bangplad, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof                                                

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ                                                                  

Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in                               

all respects. 

     ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

        (…………………………………………) 

 

     ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (…………………………………………) 

 

     ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

        (…………………………………………) 

   

     ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                     (…………………………………………) 
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หมายเหตุ / Remarks 

ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 
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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 

อากรแสตมป์ 

Duty stamp 

20 บาท/Baht 

      เขียนท่ี         

      Written at 

                วนัท่ี       เดือน   พ.ศ.    

      Date                Month                       Year 

 

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................สญัชาติ....................อยูบ้่านเลขท่ี..................      

      I/We                                                                                    Nationality               Reside at                  

ถนน………........……………..ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต……………………......จงัหวดั…………………….…......                                    

Road                                Sub-District                               District                                       Province                                         

รหสัไปรษณีย ์........................ประเทศ ................................... 

Postal Code                     Country   

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จาํกัด ( มหาชน )         

      As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้…………………….หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                     เสียง ดงันี ้

Holding the total number of ……….…shares    and am/are entitled to vote equal to       votes as follows: 

 หุ้นสามญั……………………………….….....หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………………….เสียง 

Ordinary shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  

 

 หุ้นบุริมสิทธิ.................................................หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.....................................เสียง 

Preferred shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  

 

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

      Hereby appoint                                                                  

(1) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน........………….……….                                         

     Age                Years       Reside at                  Road 

ตําบล/แขวง……………...…......อําเภอ /เขต ……………….........…จงัหวดั…………........................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

Sub-District                District                              Province                                 Postal Code           

ประเทศ……………………………หรือ 

Country   or  
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(2) …………………………….……….... อาย ุ…………….ปี         อยูบ้่านเลขท่ี………………ถนน........………….………. 

                                           Age                  Years     Residing at                 Road                

 ตําบล/แขวง ...................................อําเภอ /เขต ............................ จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย์.............................         

Sub-District                                    District                                 Province                Postal Code             

ประเทศ .........................................หรือ 

Country             or 

 

 (3 ) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยูบ้่านเลขท่ี…................ถนน ..................................  

                                                                      Age                  Years           Reside at                  Road                                        

ตําบล/แขวง ................................อําเภอ /เขต ..................................จงัหวดั ......................................รหสัไปรษณีย.์........................             

Sub-District                           District                                         Province                                    Post Code                 

ประเทศ ................................................... 

Country                                                                                                                                                                                              

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น       

ครัง้ท่ี 35 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขต

บางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 35th Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2019 

at 10.00 a.m. at the SD Avenue Hotel, Chitlada Room, 2nd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, Bangkok, 

or any adjournment at any date, time and place thereof 

 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

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

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 34 ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 

Agenda No.   1    To consider and approve the Minutes of the 34th  Annual General Meeting of Shareholders held on April 

27, 2018 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects.  

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

เห็นด้วย.........................      ไมเ่ห็นด้วย...................         งดออกเสียง......................... 

 Agree                                 Disagree                                    Abstain 

 

วาระท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 

Agenda No.  2 To report the Company’s Business Performance for the year 2018 
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(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects.  

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

    เห็นด้วย.........................      ไมเ่ห็นด้วย...................         งดออกเสียง.........................    

     Agree                                   Disagree                                      Abstain 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินสําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda No. 3   To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2018  

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects.  

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                        เห็นด้วย.........................           ไมเ่ห็นด้วย...........................             งดออกเสียง.........................  

               Agree                                      Disagree                                            Abstain 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกําไรและการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2561 

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends for the year 2018                                     

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects.  

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

                 เห็นด้วย.........................            ไมเ่ห็นด้วย.........................     งดออกเสียง......................... 

              Agree                           Disagree                                        Abstain 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s remuneration for the year 2019 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects.                                                              

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

                  

วาระท่ี 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

Agenda No. 6 To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation  

                     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

              respects. 

       (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามท่าน ได้แก่ นายรักชยั สกุลธีระ, นายอนุพนัธ์ กิจนิจชีวะ  และนายได โอยามะ  

 Election of all three members of the Board of Directors i.e., Mr. Rakchai Sakulteera, Mr. Anuphan 

Kitnitchiva and Mr. Dai Oyama.   

                         เห็นด้วย.........................                        ไมเ่ห็นด้วย.........................                 งดออกเสียง........................

 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 

              การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

                           Election of each member of the Board of Directors 

                            ช่ือกรรมการ   นายรักชยั สกุลธีระ รองกรรมการผู้จดัการ/เลขานุการบริษทั/ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีการเงิน 

                            Director’s name     Mr. Rakchai Sakulteera  Deputy Managing Director/Company Secretary/Finance Director 

              เห็นด้วย.........................          ไมเ่ห็นด้วย.........................        งดออกเสียง......................                                                                            

  Agree                                      Disagree                                  Abstain 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ช่ือกรรมการ   นายอนุพนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

Director’s name     Mr. Anuphan Kitnitchiva       Independent Director and Chairman of Audit Committee  

                              เห็นด้วย.........................          ไมเ่ห็นด้วย........................           งดออกเสียง..................... 

                                 Agree                                  Disagree                                     Abstain 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ช่ือกรรมการ   นายได โอยามะ   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

Director’s name     Mr. Dai Oyama     Nomination and Remuneration Committee  

            เห็นด้วย .....................            ไมเ่ห็นด้วย..........................          งดออกเสียง.....................                           

           Agree                                     Disagree                                     Abstain 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

Agenda  No. 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019  

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

respects 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

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

                         เห็นด้วย.........................                        ไมเ่ห็นด้วย.........................                 งดออกเสียง........................

 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 

 

วาระท่ี 8 รายงานการทําสญัญาวา่จ้างท่ีปรึกษาอิสระ 

Agenda No.  8 To report entering into Independent Consultancy Services Agreement 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

respects.  

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

    เห็นด้วย.........................      ไมเ่ห็นด้วย...................         งดออกเสียง.........................    

    Agree                                   Disagree                                      Abstain 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

Agenda  No 9 Consideration of other business (if any) 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

       all respects 

(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

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

                 เห็นด้วย .......................         ไมเ่ห็นด้วย............................           งดออกเสียง…………..... 

                 Agree                                        Disagree                                        Abstain 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น   

    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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 
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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. 

 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ  

             Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our 

intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 

 

    ลงช่ือ / Signed ........................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

     (.........................................................................) 

 

    ลงช่ือ / Signed..........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                               (…..........................................................................)   

 

ลงช่ือ / Signed..........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                               (…..........................................................................)    

     

    ลงช่ือ / Signed..........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                               (…..........................................................................)   

 

หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

For Agenda on electing directors, all members of Board of Directors or each member of the Board of Directors 

can be elected. 

 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่

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. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ไทยโพลีอะคริลิค จํากดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of the shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 35 ในวันท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชัน้ 2 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

              At the 35th Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2019 at 10.00 a.m. at the SD Avenue 

Hotel, Chitlada Room, 2nd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru, Bangplad, Bangkok, or any adjournment at other 

date, time and place thereof 

------------------------------------------ 

วาระท่ี…………เร่ือง…………………………………………………………………………………………………..……… 

Agenda              Subject       

(ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

                               all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

                              all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

เห็นด้วย                                           ไมเ่ห็นด้วย                                          งดออกเสียง 

                              Agree                                               Disagree                                              Abstain 
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วาระท่ี………….เร่ือง………………………………………………………………………………………………………...... 

Agenda             Subject    

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

                              all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

                              all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

                              all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

เห็นด้วย                                               ไมเ่ห็นด้วย                                          งดออกเสียง 

                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 

 

วาระท่ี…………. เร่ือง พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ตอ่) 

Agenda             Subject To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation (continued) 
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ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................................... 

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

                  เห็นด้วย                                                   ไมเ่ห็นด้วย                                                   งดออกเสียง 

    Agree                                             Disagree                                              Abstain 

ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................................... 

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

                เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                       งดออกเสียง 

Agree                                              Disagree                                              Abstain 

ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................................... 

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

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 

           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  

ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................................... 

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

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 

           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  

 

ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................................... 

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

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 

           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  

ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................................... 

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

                 เห็นด้วย                                         ไมเ่ห็นด้วย                                      งดออกเสียง 

           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  

 

 

 

 

วาระท่ี………….เร่ือง………………………………………………………………………………………………………...... 

Agenda             Subject    

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

                              all respects. 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

เห็นด้วย                                               ไมเ่ห็นด้วย                                          งดออกเสียง 

                              Agree                                                   Disagree                                              Abstain 

 

 


