
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
Proxy Form C  

(For Foreign Shareholder appointing custodian in Thailand) 
 

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

 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................….....................................................สัญชาติ.............................................................. 
 I/We                          Nationality 
 อยู่บ้านเลขที่.........….....................................ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง...................................................... 
 Residing at No.                      Road                       Sub-district 
 อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์..................................................... 
 District                       Province                       Postal Code 

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

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ……………...........................................เสียง 
 holding the total amount of                    shares, with the voting rights of                                           votes 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 
  1. ชื่อ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขที่...................................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 
  2. ชื่อ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขที่...................................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 
  3. ชื่อ........................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี   
     Name                                          Age 
           อยู่บ้านเลขที่...................................................ถนน...............................................................ต าบล/แขวง.................................................. 
  Residing at No.                                 Road              Sub-district 
  อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................................หรือ 
  District                      Province              Postal Code             or 

  4. กรรมการอสิระคนหน่ึงคนใด 
   The Company’s Independent Director 

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

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

  3. นายปุร์สโซตัมดาส ชาร์มา กรรมการอสิระ 
   Mr. Purshottam Dass Sharma   Independent Director 
   ที่อยู่  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 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
Enclosure no. 8 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20  บาท 
Affix 20 Baht duty 

stamp 



คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1  อาคาร
มหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพือ่พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่แนบมาพร้อม
กันน้ี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2022 via electronic media (E-AGM) to be held on Wednesday, 27 July 2022 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcast 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We authorize my/our proxy to attend and vote on behalf of my/our in this meeting in the following manner: 

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

มอบฉันทะบางสว่น คือ 
  Authorize in part, equal to: 

 หุ้นสามัญ.............................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................................................เสียง 
 No. of ordinary shares                           shares, and having voting right for                                            votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ.........................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้................................................................เสียง 
 No. of preferred shares               shares, and having voting right for                                 votes 

 รวมสิทธอิอกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด..........................................................................เสียง 
  Total voting right for                          votes 

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

 วาระท่ี 1 พิจารณาอนมุัติรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าป ี2564 เมือ่วันที ่30 กรกฎาคม 2564 
 Agenda 1 To approve the minutes of the annual general meeting for the year 2021 held on 30 July 2021 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสดุวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 Agenda 2 To acknowledge the performance of the Company for the year ended 31 March 2022 

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

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสดุวันที่ 31 มีนาคม  
2565 

 Agenda 3 To approve the audited statement of financial position as on 31 March 2022 and the audited 
income statements for the year ended 31 March 2022 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 
 
 
 



 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year ended 31 March 2022 

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

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

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / Appointment of all directors 
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of certain directors 
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า / Mr. Kumar Mangalam Birla 
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
2. นายไซยัม ซุนเดอร์ มาฮันซาเรีย / Mr. Shyam Sundar Mahansaria   
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
3. นายวินัย สัจเดว / Mr. Vinai Sachdev    
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

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

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

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 วาระท่ี 7 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 
 Agenda 7 Other business (if any) 

วาระน้ีก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นซักถามขอ้สงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงขอ้ซักถามต่าง ๆ ของผูถ้ือหุ้น 
(ถ้ามี) ดังน้ันจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผูถ้ือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

 
 

หมายเหต ุ/ Remarks: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่าน้ัน 

 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 Documentary evidences requiring to be enclosed together with this proxy are as follow: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  A shareholder’s power of attorney, authorizing the Custodian to sign the proxy on his/her behalf. 

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
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. 

 
 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท ไทยเรยอน จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Rayon Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถา่ยทอดสด ณ ห้องประชุม
ส านักงานใหญข่องบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพือ่พจิารณา
วาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชญิประชมุ ที่แนบมาพร้อมกันน้ี หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  

In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 via electronic media (E-AGM) to be held on Wednesday, 27 
July 2022 at 13.00 hrs. The meeting will be broadcast 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................... เรื่อง......................................................................................................................................................................... ........... 
Agenda Subject 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า 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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