
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

 

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 

(2) 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 

(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 21 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 
กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลลูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 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. 21 to be held on 
Thursday, 25th July 2013 at 15.00 hrs. at Ruamruedee Ballromm, 9th Floor, Novotel Bangkok Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 

ปดอากรแสตมป 20  บาท 
Affix 20 Baht duty stamp 

Enclosure No. 9



 

 

(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 20 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 
 Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting No. 20 held on 25th July 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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 
 Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2013 

(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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 
 Agenda 3 To approve the audited consolidated balance sheet as on 31st March 2013 and the consolidated statements of 

income for the year ended 31st March 2013 

(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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแตงต้ังกรรมการใหม 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation and appointment of 

new director  

(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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 



 

 

 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอรลา / Mr. Kumar Mangalam Birla 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นางราชาสรี เบอรลา / Mrs. Rajashree Birla 
 เห็นดวย / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญช ี
 Agenda 6 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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระท่ี 7 เร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 

   เพ่ือใหผูถอืหุนไดซักถามขอสงสัยและใหคณะกรรมการบริษัทตอบขอซกัถามของผูถอืหุน (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. 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. 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสอืมอบ
ฉันทะแบบ 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. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 21 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองรวมฤดีบอลลูม ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพฯ เพลินจติ เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานท่ีอืน่ดวย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 21 to be held on Thursday, 25th July 2013 at 15.00 hrs. at Ruamruedee 
Ballromm, 9th Floor, Novotel Bangkok Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.  

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

วาระท่ี.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระท่ี.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระท่ี.................... เร่ือง................................................................................................................................................................................. 
Agenda Subject 

(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 / Approve  ไมเห็นดวย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 


