
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

Proxy Form C  
(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand) 

 

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 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ.........………….......................................................................................... 
In the capacity of Depository and Trustee (Custodian) for 
เปนผูถอืหุนของ บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)   
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  

(2) 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 19/2011 ในวันจันทรท่ี 
26 ธันวาคม 2554  เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธนีิ, รอยลั 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. 19/2011 to be 
held on Monday, 26th December 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. 
 
 
 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 
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(3) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนเสียงได 
 Authorize in full equivalent to total number of shares held by me/us, and which I/we have the right to vote 

มอบฉันทะบางสวน คือ 
  Authorize in part, equal to: 

 หุนสามัญ..................................................หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..................................................เสยีง 
 No. of ordinary shares       shares, and having voting right for             votes 
 หุนบุริมสิทธิ...............................................หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..................................................เสยีง 
 No. of preferred shares       shares, and having voting right for              votes 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด..........................................................เสียง 
  Total voting right for      votes 

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

 วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 18/2553 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2554 
 Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting No. 18/2010 held on 28 January 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 
 Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 30th September 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2554 
 Agenda 3 To approve the audited balance sheet as on 30th September 2011 and the statements of income for the year 

ended 30th September 2011 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 
 
 
 
 
 



 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
 Agenda 4 To consider and approve the dividend payment 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด / Appointment of all directors 
 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย / Mr. Shyam Sundar Mahansaria 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายวินัย สจัเดว / Mr. Vinai Sachdev 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการวาล / Mr. Hari Krishna Agarwal 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งวาระการดํารงตําแหนงจะครบในวันท่ี 30 มกราคม 2555 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the audit committee whose term is expiring on 30th January 2012 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญช ี
 Agenda 7 To appoint the Company’s auditors and fix their remuneration 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 
 
 
 



 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีจากวันท่ี 1 ตุลาคม ถงึวันท่ี 30 กันยายน เปนวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 31 
มีนาคมของทุกป  

 Agenda 8  To approve the change of accounting year from 1st October to 30th September to 1st April to 31st March of every 
year 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 38 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับ

รอบระยะเวลา 12 เดือน จากวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
 Agenda 9 To approve the amendment of the Articles of Associate no.38 to implement change in accounting year of the 

Company to twelve months from 1st April to 31st March 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดวย..............................เสียง  ไมเห็นดวย............................เสียง  งดออกเสียง.............................เสยีง 
 Approve                           votes  Disapprove                        votes  Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี 10 เร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 Agenda 10 Other business (if any) 

   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัย และใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซักถามของผูถอืหุน (ถามี) จึงไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 This agenda is provided for shareholders to ask questions and for directors to clarify any queries (if any), 

therefore, no voting will be made. 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 
 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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณท่ีีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 

 

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

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

 



หมายเหตุ / Remarks: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถอืหุนท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
 This proxy form C. is designed for only foreign shareholders of record who have appointed a Custodian to act as their 

Depository and Trustee in Thailand 
2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  A shareholder’s power of attorney, which authorized the Custodian to sign the proxy on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
A letter of certificate confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian 
business. 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that 

the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide 
evidence by specify in Form C. 

 
 
 



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 19/2011 ในวันจนัทรท่ี 26 ธันวาคม 2554  เวลา 15.00 น. ณ หองสตาร 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซา แอทธินี 
รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน  เวลา  และสถานท่ีอื่นดวย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 19/2011 to be held on Monday, 26th December 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.        

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