
 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบทีก่าํหนดรายการตางๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

 
เขียนที�............................................................................... 
Made at 
วนัที�............เดอืน...............................พ.ศ.......................... 
Date           Month                Year 

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

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

 โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม...................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสียง 
 holding the total amount of                            shares, with the voting rights of                                                 votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

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

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

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

คนหน��งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครั �งที�  1/2561 ในวนั
ศกุร์ที� 21 กนัยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์  ชั �น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลกัซช์รีู คอลเล็คชั�น โฮเทล แบงค็อก 
เลขที� 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือที�จะพ�งเลื�อนไปในวนั  เวลา  และสถานที�อื�นด้วย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2018  
to be held on Friday, 21 September 2018 at 15.00 hrs. at Pimarn Siam Hall, Level 29, Hotel Building, The Athenee Hotel, a 
Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
  
 
 
 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 

Affix 20 Baht duty stamp 

Enclosure No. 6 

สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่6 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบทีก่าํหนดรายการตางๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

 
เขียนที�............................................................................... 
Made at 
วนัที�............เดอืน...............................พ.ศ.......................... 
Date           Month                Year 

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

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

 โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม...................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสียง 
 holding the total amount of                            shares, with the voting rights of                                                 votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

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

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

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

คนหน��งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครั �งที�  1/2561 ในวนั
ศกุร์ที� 21 กนัยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์  ชั �น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลกัซช์รีู คอลเล็คชั�น โฮเทล แบงค็อก 
เลขที� 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  หรือที�จะพ�งเลื�อนไปในวนั  เวลา  และสถานที�อื�นด้วย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2018  
to be held on Friday, 21 September 2018 at 15.00 hrs. at Pimarn Siam Hall, Level 29, Hotel Building, The Athenee Hotel, a 
Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 
  
 
 
 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 

Affix 20 Baht duty stamp 

Enclosure No. 6 

สิง่ทีส่งมาดวยลาํดบัที ่6 

 

 

 วาระที� 1 พจิารณาอนุมตัิรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวันที� 18 กรกฎาคม 2561 
 Agenda 1 To approve the minutes of the annual general meeting for 2018 held on 18 July 2018 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสี�ท��พ�จาร�าและลงม��แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน�ามความประสงค�ของข้าพเจ้า ดงันี � 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
   
 วาระที� 2 พจิารณาอนุมตัิการยกเลิกข้อจาํกัดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสญัชาตต่ิางด้าวจากเดิมร้อยละ 49 เป็นโดยไม่มี

ข้อจาํกดั และการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 6 เพื�อ�ห้สอดคล้องกับการยกเลกิข้อจาํกดัการถือหุ้นของผู้ถอื
หุ้นสญัชาตต่ิางด้าว 

 Agenda 2 To consider and approve the removal of the restriction on foreign shareholding limit from 49% to no limitation 
and amendment to Article 6 of the Company’s Articles of Association to reflect such removal of foreign 
shareholding limit 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสี�ท��พ�จาร�าและลงม��แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนน�ามความประสงค�ของข้าพเจ้า ดงันี � 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไป�ามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกู�้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid 

and shall not be considered as my voting as the shareholder. 
 
(6) ในกร�ีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค�ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกร�ีไม่ชดัเจนหรือในกร�ีที�ที�

ประชมุมีการพ�จาร�าหรือลงม��ในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้าง�้น รวมถ�งกร�ีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพ��มเ��มข้อเท็จจร�ง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสี�ท��พ�จาร�าและลงม��แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ�ามที�เห็นสมควร 

 If I/we do not specify of clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in 
the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be 
authorized to consider the matters and vote my/our behalf as the proxy deems appropriate. 
 
ก�จการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแ�่กร�ีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียง�ามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้

ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy during the meeting except the proxy’s voting that is not consistent with my intention as 

specified under this proxy, shall be deemed to have done by me/us in all respects. 
 
 

ลงชื�อ/Signature........................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                         (........................................................) 
 
 

ลงชื�อ/Signature.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy       
           (.......................................................) 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. �����อ���นท��มอบฉนัทะ�ะต�อ�มอบฉนัทะ������ �ับมอบฉนัทะ������า��������� น��� �ข�า��ะ��มแ�ะออ���������ะแนน �ม��ามา��แบ��แ��
��าน�น���น������ �ับมอบฉนัทะ��า��น����อแ���า����ะแนน�������� 

 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. 

2. �า�ะ���อ�ตั �����ม�า��ามา�����อ�ตั �����ม�า�ทั ��������อ���อ�ตั �����ม�า���� น�า�บ���� 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 

3. �น����ท��ม��า�ะท���ะ���า��า�น�า���ะ��มมา����า�า�ะท���ะบ����ข�า�ต�น ���มอบฉนัทะ�ามา���ะบ�����ม�ต�ม����น�บ��ะ��าต�อแบบ�น�ั��อ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provide any evidence, such as the case 
that the proxy has interest in any matters which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement of 
provide evidence by specify in Form B. 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. �����อ���นท��มอบฉนัทะ�ะต�อ�มอบฉนัทะ������ �ับมอบฉนัทะ������า��������� น��� �ข�า��ะ��มแ�ะออ���������ะแนน �ม��ามา��แบ��แ��
��าน�น���น������ �ับมอบฉนัทะ��า��น����อแ���า����ะแนน�������� 
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2. �า�ะ���อ�ตั �����ม�า��ามา�����อ�ตั �����ม�า�ทั ��������อ���อ�ตั �����ม�า���� น�า�บ���� 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไทยเรยอน จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 

ในการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้นครั �งที�  1/2561  ในวนัศกุร์ที� 21 กนัยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิมาน สยาม ฮอลล์  ชั �น 29 โรงแรม 
ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลกัซช์รีู คอลเล็คชั�น โฮเทล แบงค็อก เลขที� 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือที�จะพ�งเลื�อนไปใน
วนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

In the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2018 to be held on Friday, 21 September 2018 at 15.00 hrs. at 
Pimarn Siam Hall, Level 29, Hotel Building, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof. 

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

�าระท��................... �รื�อง................................................................................................................................................. 
Agenda              Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

�าระท��................... �รื�อง................................................................................................................................................. 
Agenda              Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

�าระท��................... �รื�อง................................................................................................................................................. 
Agenda              Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

�าระท��................... �รื�อง................................................................................................................................................. 
Agenda              Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) The proxy has the rights to consider the matters and vote on my/our behalf, as he/she deems appropriate in all 

respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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