
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไป ซึง่เปนแบบทีง่ายไมซบัซอน) 
Proxy Form A (Simple Form) 

 
เขียนท่ี............................................................................... 
Made at 
วนัท่ี............เดือน...............................พ.ศ.......................... 
Date           Month                Year 

 
(1) ข้าพเจ้า...................................................................…..........................................สญัชาติ .............................................................. 
 I/We                       Nationality 
 อยู่บ้านเลขท่ี.........…...........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง......................................................... 
 Residing at No.         Road                  Sub-district 
 อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์....................................................... 
 District          Province                  Postal Code 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..............................................เสียง 
 holding the total amount of                            shares, with the voting rights of                                                 votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

  1. ช่ือ.....................................................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี   
      Name                                                Age 
           อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง.................................................... 
  Residing at No.                                 Road                       Sub-district 
  อําเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.............................................หรือ 
  District                   Province       Postal Code              or 

  2. ช่ือ.....................................................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี   
      Name                                                Age 
           อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง.................................................... 
  Residing at No.                                 Road                       Sub-district 
  อําเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.............................................หรือ 
  District                   Province       Postal Code              or 

  3. ช่ือ.....................................................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี   
      Name                                                 Age 
           อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง.................................................... 
  Residing at No.                                 Road                       Sub-district 
  อําเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.............................................หรือ 
  District                   Province       Postal Code              or 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัพธุ
ท่ี 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลลมู 1 ชัน้ 2 โรงแรมเชอราตนั แกรนด์ สขุมุวิท เอ ลกัซ์ชวัร่ี คอลเล็คชัน่ กรุงเทพฯ เลขท่ี 250 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2018 to be held on Wednesday, 18 July 2018 at 14.00hrs. at Ballroom 1, 2nd Floor, Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury 
Collection Hotel, Bangkok, No. 250 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 

ลงช่ือ/Signature........................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                        (........................................................) 

ลงช่ือ/ Signature......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                        (.......................................................) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Remark: Where more than one proxy is appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on 
behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose. 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่9 


	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
	Proxy Form A (Simple Form)
	หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้


