
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form B (Specific Details Form) 

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

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

 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)   
 Being a shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 

 โดยถือหุ้นจํานวนท้ังสิ้นรวม.......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………...........................................เสียง 
 holding the total amount of                    shares, with the voting rights of                                           votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 

  1. ช่ือ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขท่ี...................................................ถนน...............................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

  2. ช่ือ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขท่ี...................................................ถนน...............................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

  3. ช่ือ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขท่ี...................................................ถนน...............................................................ตําบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

  4. กรรมการอิสระคนหน่ึงคนใด 
   The Company’s Independent Director 

 1. นายไซยัม ซุนดาร์ มาฮันซาเรีย  กรรมการอิสระ 
   Mr. Shyam Sundar Mahansaria Independent Director 
   ท่ีอยู่  40/49 แฟร์ววิทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 18 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  หรือ 
   Address  40/49 Fairview Tower, 20th Floor, Soi Sukhumvit 18, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110  or 

 2. นายวินัย สัจเดว กรรมการอิสระ 
  Mr. Vinai Sschdev Independent Director 
  ท่ีอยู่  ห้อง 25/22 รีเจนซ่ีคอร์ท ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  หรือ 
  Address  Room 25/22, Regency Court, Soi Sukhumvit 20, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110  or 

  3. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา กรรมการอิสระ 
   Mr. Purshottam Dass Sharma   Independent Director 
   ท่ีอยู่  25/22 โอเรียลเต็ล ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 63 (เอกมัย 12) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
   Address  25/22 Oriental Towers, Sukhumvit Soi 63 Road (Ekamai12), Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับที่ 8 
Enclosure no. 8 



 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 888/160-1 อาคาร
มหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพ่ือพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ท่ีแนบมาพร้อม
กันน้ี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 
via electronic media (E-AGM) to be held on Friday, 30 July 2021 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the 
Company’s office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 
10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at any adjournment thereof.  
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังน้ี 
 I/We authorize my/our proxy to vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

 วาระท่ี 1 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 
 Agenda 1 To approve the minutes of the annual general meeting for the year 2020 held on 30 July 2020 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2021 

  เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
  This agenda is for information to the shareholders. Hence, there will be no voting. 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม  
2564 

 Agenda 3 To approve the audited statement of financial position as on 31 March 2021 and the audited 
income statements for the year ended 31 March 2021 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 
 Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year ended 31 March 2021 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

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

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

การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด / Appointment of all directors 
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 



 

 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา / Mr. Purshottam Dass Sharma 
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายดิลิป ซิงห์ กอร์ / Mr. Dilip Singh Gaur   
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายบีร์ กาปูร์ / Mr. Bir Kapoor    
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 Agenda 6 To appoint the Company’s auditors and fix their remuneration 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 

วาระน้ีกําหนดไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี) ดังน้ันจะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ 
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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
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...............................................................................ผู้มอบฉันทะ/The Grantor 
                      (................................................................................) 
 

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

หมายเหตุ / Remarks: 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
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. 

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

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ท่ี 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม
สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณา
วาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ท่ีแนบมาพร้อมกันนี้ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  

In the Annual General Meeting of Shareholders for 2021 via electronic media (E-AGM) to be held on Friday, 30 July 2021 at 
13.00 hrs. The meeting will be broadcasted live from the Company’s office located at 888/160-1 Mahatun Plaza Building, 16th 
Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, to conduct the following agendas as attached herewith, or at 
any adjournment thereof. 

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
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(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
(b) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 


