
 

 

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

 

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

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จาํกัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสียง 
 holding the total amount of          shares, with the voting rights of                        votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ / Hereby appoint 

  1. ช่ือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

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

  2. ช่ือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

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

  3. ช่ือ................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...........…........................ 
   Name                   Age          years, Residing at No. 

ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................... 
Road      Sub-district              District 
จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย์................................           
Province     Postal Code        

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 ในวนัศกุร์ท่ี 25 
กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลลมู ชัน้ 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ เพลินจิต เลขที่ 566 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on 
Friday, 25th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamruedee Ballromm, 9th Floor, Novotel Bangkok Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

 วาระที่ 1 พจิารณาอนุมัตริายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 21 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
 Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting No. 21 held on 25th July 2013 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 
 Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31st March 2014 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
  
 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 
 Agenda 3 To approve the audited consolidated balance sheet as on 31st March 2014 and the consolidated income 

statements for the year ended 31st March 2014 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
 Agenda 4 To consider and approve the dividend payment 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those who retire by rotation  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Appointment of all directors 
 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 



 

 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย / Mr. Shyam Sundar Mahansaria 
 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายวินยั สจัเดว / Mr. Vinai Sachdev 
 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายแฮร่ี กฤษณะ อาการ์วาล / Mr. Hari Krishna Agarwal 
 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of the audit committee and fix their remuneration  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

การแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบทัง้ชดุ / Appointment of all directors 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

การแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 

1. นายไซยมั ซนุเดอร์ มาฮนัซาเรีย / Mr. Shyam Sundar Mahansaria 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

2. นายวินยั สจัเดว / Mr. Vinai Sachdev 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

3. นายนีร์มาล กมุาร ดาลาน / Mr. Nirmal Kumar Dalan 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 
 วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 
 Agenda 7 To appoint the Company’s auditors and fix their remuneration 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 8 Other business (if any) 

   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยัและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไมมี่การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 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) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ

ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 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. 
 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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. 
 
 
 
 

ลงช่ือ/Signature............................................................ผู้มอบฉนัทะ/The Grantor 
                 (..........................................................) 
 
 
 
 

ลงช่ือ/ Signature............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/The Proxy  
                 (..........................................................) 

 
 
หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ 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. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 22 ในวนัศกุร์ท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องร่วมฤดีบอลลมู ชัน้ 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ 
เพลินจิต เลขท่ี 566 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั  เวลา  และสถานที่อ่ืนด้วย 

In the Annual General Meeting of Shareholders No. 22 to be held on Friday, 25th July 2014 at 15.00 hrs. at Ruamruedee 
Ballromm, 9th Floor, Novotel Bangkok Ploenchit Hotel, 566 Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.  

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

วาระที่................... เร่ือง............................................................................................................................................................................... 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่................... เร่ือง............................................................................................................................................................................... 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที่................... เร่ือง............................................................................................................................................................................... 
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(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เหน็ด้วย / Approve  ไมเ่หน็ด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 


