สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10

หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ …………………………………………………………..
วันที่………เดือน.......................................พ.ศ.............................

อากร
แสตมป์
20 บาท

(1) ข้าพเจ้า …………………………………………………………………...…....................................................สัญชาติ...............................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................ถนน...............................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม...............................................

หุ ้น

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสี ยง ดังนี้

หุ้นสามัญ...............................................................

หุ ้น

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสี ยง

หุ้นบุริมสิ ทธิ..........................................................

หุ ้น

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ เสี ยง

(3) ขอมอบฉันทะให้

□(1)...............................................................................................................................................................

อายุ.................................................................ปี

อยูบ่ า้ นเลขที่........................................

ถนน............................................................................... ตําบล/แขวง...........................................................................

อําเภอ/เขต............................................

จังหวัด........................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ............................. หรื อ

□ (2)...............นายมนู เลียวไพโรจน์............................................................................................................อายุ............74...........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.........92 .......ซ.ศูนย์วิจยั 14.........หมู่ที่ .......-..........ถนน..............-..........................................ตําบล/แขวง............บางกะปิ ...........................................
อําเภอ/เขต............เขตห้วยขวาง......................จังหวัด............กรุ งเทพฯ.................................................... รหัสไปรษณี ย.์ .....10310................หรื อ

□ (3)................ดร. อภิชยั จันทรเสน...............................................................................................................อายุ............69..........................................................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.......สํานักกฎหมายปุณยฤทธิ์ 22 ซอยสุ นทรศารทูล(อ่อนนุช 21/1)..............ถนน.........สุ ขมุ วิท 77..........................ตําบล/แขวง...........สวนหลวง............
อําเภอ/เขต.....................สวนหลวง.................................. จังหวัด.............กรุ งเทพฯ ....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......10250......................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561ในวันที่ 19 เมษายน
2561 เวลา16.30 น.ณ ชั้น9อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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□ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□

(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

วาระที่2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2560

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ งดออกเสี ยง

วาระที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

วาระที่5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□เห็นด้วย

□ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
□เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ:......................................นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์.......................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ: ....................................นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์.....................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ:......................................ดร. ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ…..................................................
ชื่อกรรมการ:......................................นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์....................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ:.....................................นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์..................……….......................
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หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10
หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่8 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ

□
□
□

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ.....................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

หน้า 4 ของจํานวน 5 หน้า

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ในวันที่19 เมษายน 2561 เวลา16.30นาฬิกา ณ อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
------------------------------------

□ วาระที่............เรื่อง...............................................................................................................................................................................
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
□เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
□ วาระที่............เรื่อง...............................................................................................................................................................................
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
□เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
□ วาระที่............เรื่อง...............................................................................................................................................................................
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
□เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
□ วาระที่............เรื่อง...............................................................................................................................................................................
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
□เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
□ วาระที่............เรื่อง...............................................................................................................................................................................
□ (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
□เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสี ยง
□ วาระที่...........เรื่องเลือกตั้งกรรมการ(ต่ อ)
ชื่อกรรมการ:.............................................................................................................................................................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ: ...........................................................................................................................................................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง
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หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

ชื่อกรรมการ:......................................................................................................................................................................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ:......................................................................................................................................................................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ:......................................................................................................................................................................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ:......................................................................................................................................................................................................

□เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□ งดออกเสี ยง
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