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หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.) 

Proxy (Form B) 
อากรแสตมป์ 

Duty stamp 
20 บาท/Baht 

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

 
(1) ขา้พเจา้................................................................................ ................สญัชาติ....................อยู่บา้นเลขท่ี..................      
      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 านวนทัง้สิน้…………………….หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                     เสียง ดงันี ้
Holding the total number of ……….…shares    and am/are entitled to vote equal to       votes as follows: 

▪ หุน้สามญั……………………………….….....หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………….เสียง 
Ordinary shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  
 

▪ หุน้บรุิมสิทธิ.................................................หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
Preferred shares in the amount of………..shares  am/are entitled to vote equal to         votes  
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
      Hereby appoint                                                                  
 (1) .................................................อาย ุ...................... ปี          อยู่บา้นเลขท่ี…................ถนน .....................................  

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

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

(4) นายรกัชัย  สกลุธีระ  กรรมการผูจ้ดัการ และ เลขานกุารบริษัท   อาย ุ..........60.......... ปี           
      Mr. Rakchai Sakulteera   Managing Director and Company Secretary   Age          60    Years            

อยู่บา้นเลขท่ี       9/120       ถนน ประดิษฐ์มนธูรรม        แขวง                ลาดพรา้ว            /เขต                    ลาดพรา้ว             
Reside at          9/120       Road Pradit Manutham     Sub-District      Lat Phrao          District               Lat Phrao            
จงัหวดั            Bangkok     รหสัไปรษณีย ์   10230        ประเทศ .......ไทย.........................หรือ 
Province        Bangkok      Post Code       10230        Country       Thailand                 or 
 

(5)  ดร. อนพุนัธ ์ กิจนิจชีวะ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  อาย ุ..........58.......... ปี           
      Dr. Anuphan Kitnitchiva  Independent Director and Chairman of Audit Committee Age          58     Years            

อยู่บา้นเลขท่ี…3605...........ถนน....... .....–................แขวง …….... คลองจั่น................/เขต......บางกะปิ.................................. 
Reside at       3605           Road                –                Sub-District   Klongchan           District  Bang Kapi 
จงัหวดั ..... Bangkok..........รหสัไปรษณีย.์..10240.... ประเทศ .......ไทย.........................หรือ 
Province   Bangkok           Post Code      10240     Country       Thailand                  or 
 

 (6) นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการตรวจสอบ      อาย ุ..........68.......... ปี           

      Mr. Jan Dam Pedersen  Independent Director, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and 
Member of Audit Committee     Age          68    Years            

อยู่บา้นเลขท่ี….88/103.......ถนน บางนา-ตราด.กม.18..แขวง ...ศีรษะจรเขใ้หญ่.............../เขต...กิ่งอ าเภอบางเสาธง........... 
Reside at        88/103    Road Bangna- Trad Km.18  Sub-District  Srisajarakaeyai    District  Bangsaothong 
จงัหวดั ..สมทุรปราการ....... รหสัไปรษณีย.์.10540........ ประเทศ .......ไทย......................... 
Province  Samutprakarn   Post Code     10540         Country       Thailand                                                                                                                          
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 37 ในวันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องป่ินเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี   
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 37th Annual General Meeting of Shareholders on  
April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru Sub-
district, Bangplad District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof 
 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:   
 
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองผลรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่36 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
Agenda No.   1    To consider and approve the Minutes of the 36th Annual General Meeting of Shareholders held on July 

21, 2020 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all 

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

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

 
วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
Agenda No.  2 To report the Company’s Business Performance for the year 2020 

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

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

    เห็นดว้ย.........................      ไม่เห็นดว้ย...................         งดออกเสียง.........................    
     Agree                                   Disagree                                      Abstain 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
Agenda No. 3   To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020  
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

                 เห็นดว้ย.........................            ไม่เห็นดว้ย.........................     งดออกเสียง......................... 
           Agree                          Disagree                               Abstain          
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends for the year 2020 

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

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

                 เห็นดว้ย.........................            ไม่เห็นดว้ย.........................     งดออกเสียง......................... 
                 Agree                          Disagree                                        Abstain 
 
วาระท่ี  5 พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
Agenda No.  5 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s remuneration for the year 2021 

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

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

                 เห็นดว้ย.........................            ไม่เห็นดว้ย.........................     งดออกเสียง......................... 
                Agree                          Disagree                                        Abstain 
                  
วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation  
                       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

        (b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่าน ไดแ้ก่ นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น, นายอดมั โจนาธาน สโลน และ นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น

 Election of all three members of the Board of Directors i.e., Mr. Jan Dam Pedersen, Mr. Adam Jonathan 
Sloan and Mr. Martin Thaysen                
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                         เห็นดว้ย.........................                        ไม่เห็นดว้ย.........................                 งดออกเสียง........................    
 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 

              การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
                           Election of each member of the Board of Directors 
                            ชื่อกรรมการ   นายแจน แดม ปีเดอรเ์ซ่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
                            Director’s name     Mr. Jan Dam Pedersen Independent Director/Member of Audit Committee/  
                                             Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
     เห็นดว้ย.........................                        ไม่เห็นดว้ย.........................                 งดออกเสียง........................    

 Agree                                                     Disagree                                 Abstain 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ชื่อกรรมการ   นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 
Director’s name     Mr. Adam Jonathan Sloan Non-Executive Director 

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

ชื่อกรรมการ   นายมารต์ิน เทยเ์ซ่น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 
Director’s name     Mr. Martin Thaysen               Non-Executive Director  

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

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------   
วาระที่ 7  พิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
Agenda  No. 7  To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2021 

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

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

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

        
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda  No 8 Consideration of other business (if any) 

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

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

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้   

     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 ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี  

ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 
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. 

 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
             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. 
 

    ลงชื่อ/Signed ..........................................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
     (................................................................... ........) 

 
    ลงชื่อ/Signed............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               (…..........................................................................)   

 
 
ลงชื่อ/Signed............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                               (…..........................................................................)     
     
    ลงชื่อ/Signed............................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               (…..........................................................................)   
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หมายเหตุ / Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda on electing directors, all members of Board of Directors or each member of the Board of Directors 
can be elected. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท  ไทยโพลีอะคริลิค จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 37 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว หอ้งป่ินเกลา้ ชัน้ 3 
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
              At the 37th Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 10.00 a.m. at the S.D. Avenue Hotel, 
Pinklao Room, 3rd Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbumru Sub-district, Bangplad District, Bangkok, or any adjournment 
at other date, time and place thereof 

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

วาระที…่…………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda               Subject       

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

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

 เหน็ดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                             Agree                                           Disagree                                            Abstain 
 
วาระที…่…………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda               Subject       

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

                              all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(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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วาระที…่…………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda               Subject       

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

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

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง  
                            Agree                                                 Disagree                                             Abstain 
 
วาระที…่…………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda               Subject       

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

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

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง 
                            Agree                                                 Disagree                                             Abstain 
 
วาระที…่…………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda               Subject       

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

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

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง 
                            Agree                                                 Disagree                                            Abstain 
 
วาระที…่…………เรื่อง      พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 
Agenda               Subject To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation (continued) 
 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .................................... 

Director’s name: ………………..…………………………………………………………………………….. 
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                เห็นดว้ย                                                ไม่เห็นดว้ย                                             งดออกเสียง 
     Agree                                             Disagree                                              Abstain 
ชื่อกรรมการ................................................................................................................................. ..................... 

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

                เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                       งดออกเสียง 
Agree                                              Disagree                                              Abstain 

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

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

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

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

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

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

                 เห็นดว้ย                                         ไม่เหน็ดว้ย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. .................................... 

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

                 เห็นดว้ย                                         ไม่เห็นดว้ย                                      งดออกเสียง 
           Agree                                                 Disagree                                             Abstain  
 
วาระที…่…………เรื่อง…………………………………………………………………………………………………..……… 
Agenda               Subject       

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

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

เห็นดว้ย                                               ไม่เห็นดว้ย                                          งดออกเสียง 
                              Agree                                               Disagree                                            Abstain 


