
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
Proxy Form A (Simple Form) 

 
เขียนที่......................................................................................... 
Made at 
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.......................... 
Date            Month    Year 

 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................….....................................................สัญชาติ.............................................................. 
 I/We                          Nationality 
 อยู่บ้านเลขที่.........….....................................ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง...................................................... 
 Residing at No.                      Road                       Sub-district 
 อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................... 
 District                       Province                       Postal Code 

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ……………...........................................เสียง 
 holding the total amount of                    shares, with the voting rights of                                           votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 

  1. ชื่อ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขที่...................................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

  2. ชื่อ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขที่...................................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

  3. ชื่อ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขที่...................................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1  อาคาร
มหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพือ่พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อม
กันน้ี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

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 2022 via electronic media (E-AGM) to be held on Wednesday, 27 July 2022 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcast 
live from the Company’s office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.  

กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to have done by me/us in all respects. 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty 

stamp 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
Enclosure no. 8 

 



 

 

 

ลงชื่อ/Signature...............................................................................ผู้มอบฉันทะ/The Grantor 
                       (...............................................................................) 

ลงชื่อ/Signature..............................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy  
                        (.............................................................................) 

 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 


