
Enclosure No. 9 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

Proxy Form A (Simple Form) 
ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

 

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

 

(1) ขาพเจา ..................................................................................…................................ สัญชาติ ............................…............................... 
 I/We                         Nationality 
 อยูบานเลขท่ี............…..........................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง............................................................... 
 Residing at No.         Road               Sub-district 
 อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.................................. 
 District        Province              Postal Code 

เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)   (2) 
 Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม...........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 

(3) ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint 

  1. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  2. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................          หรือ 
Province     Postal Code       or 

  3. ชื่อ................................................................................................อายุ...........................ป  อยูบานเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย................................           
Province     Postal Code        

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2553 ในวันศุกรที่  

28 มกราคม  2554  เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธนิี, รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานท่ีอื่นดวย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 18/2010 to be 

held on Friday, 28th January 2011 at 15.00 hrs. at Star 29 Room, 29th Floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 

Wireless Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 

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

 

 

 



 

ลงชื่อ/Signature............................................................ผูมอบฉันทะ/The Grantor 

                 (..........................................................) 

ลงชื่อ/ Signature............................................................ผูรับมอบฉนัทะ/The Proxy  

                 (..........................................................) 

 

หมายเหตุ: ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได 
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. 
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