


 วนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

2.  รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ และสําเนางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)  

3. รายนามและประวัติของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระ  

4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐาน ท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องนํามาแสดงใน

การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  

6. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ)  

10. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

โดยหนังสือฉบับนี ้บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมตอินมุตัิให้มีการจดัประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

ตัง้อยู่เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 19 

เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

พร้อมหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน

ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ น และได้นําขึน้บนแว็บไซต์ของบริษัท 

(www.tnrcondom.com) เพ่ือเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฎว่าไม่มีผู้ ใดขอ

แก้ไขแตอ่ยา่งใด 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 หน้า 1 

http://www.tnrcondom.com/


ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2560  ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560 เน่ืองจากได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

หมายเหต ุ  มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล      บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงาน ไว้ในรายงานประจําปี 2560 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยมรีายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ  วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สิน้สุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กําหนดให้บริษัทจะต้องจัดทํางบแสดงฐานะทาง

การเงินและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีเพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี โดยบริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี

กําไรขาดทนุ ประจําปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและงบแสดงฐานะ

ทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุดงักลา่วได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมถึง

ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

เรียบร้อยแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและ

บัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 

กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกําไรเท่านัน้ และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงั

มียอดขาดทนุสะสมอยู ่และตามมาตรา 116  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดว่าบริษัทฯ 

ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน

แล้ว ดงันัน้ จงึไมต้่องตัง้สาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไร

สทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภท

ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บั (1) แผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อจํากดัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญากู้ยมื

เงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ทีเก่ียวข้อง (ถ้าม)ี (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดาํเนินงาน (4) บจัจยัท่ี

เก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายโดย

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจา่ยเงินปันผล

แตกตา่งไปจากนโยบายท่ีกําหนดไว้ได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพ

คลอ่งทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพ่ือบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท 

รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 

ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 121,534,757 บาท หรือคิดเป็นอตัรากําไร 0.41 บาทต่อหุ้น 

ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผล 

การดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ภายใต้ 

บตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 1466(1)/2553 ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็น

เงินจํานวนทัง้สิน้ 96,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการเทา่กบัร้อยละ 80 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท โดย

จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

กําหนดสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายภายใน
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วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2561 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2561  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2560 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 (ปีที่

เสนอ) 

ปี 2559 

1. กําไรสทุธิ 121,534,757 194,151,791 

2. จํานวนหุ้น 300,000,000 300,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.32 0.05 

4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 96,000,000 15,000,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั

กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 41* 

* บริษัทฯ เสนอขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกเมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงอตัราการ

จ่ายเงินปันผล เป็นการเปรียบเทียบสดัส่วนจากกําไรสทุธิในไตรมาส 4/2559 

ทัง้นี ้ สทิธิในการรับเงินปันผลดงักลา่ว ยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

หมายเหต ุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้  

ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรง

เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีออกจากตําแหน่ง

ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการใหมก็่ได้ 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ 

ถ้าข้อบงัคบัมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้จบัสลาก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน

ตําแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
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ดังนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้

ดําเนินการจบัฉลาก และปรากฏว่ามีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน 

ดงันี ้

 
1. นายมชียั วีระไวทยะ ตําแหนง่ ประธานกรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

2. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั ตําแหนง่ กรรมการ / ประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน  

3. ดร.ศรายทุธ  เรืองสวุรรณ ตําแหนง่  กรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ ท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชัย 

และดร.ศรายทุธ เรืองสวุรรณ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ

อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมี

ความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการจึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 8 และกรรมการอิสระของบริษัทไมเ่คยเป็นหรือไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วม

ในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ

กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 

ในการนี ้ข้อมลูของบคุคลผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 หน้า 5 



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระดงัตอ่ไปนี ้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

1. นายมชียั วีระไวทยะ ตําแหนง่ ประธานกรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

2. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั ตําแหนง่ กรรมการ / ประธานกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน  

3. ดร.ศรายทุธ  เรืองสวุรรณ ตําแหนง่  กรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ 

บริษัทฯ จะพิจารณาอนมุตัิเป็นรายบคุคล) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดวา่ กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท

ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ี 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ และจะ

กําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น

อยา่งอ่ืนก็ได้ และนอกจากนี ้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของ

บริษัทฯ 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลัน่กรอง

อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ใน

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึง่ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้อง

กบัคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ 

ประจําปี 2561 โดยเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปีจาก
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ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 เพ่ือจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 

บาท โดยให้จ่ายในรูปของคา่ตอบแทนรายไตรมาส และเบีย้ประชมุ ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คาํนวณตามสดัส่วนของเดอืน) 

รายชื่อ ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุม 

อัตราค่าตอบแทน

ประจาํปี 2561 

อัตราค่าตอบแทน

ประจาํปี 2560 

เบีย้ประชุม 

ประจาํปี 2561 

เบีย้ประชุม 

ประจาํปี 2560 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 90,000 บาท/ไตรมาส 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครัง้ 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบริษัทฯ 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครัง้ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชื่อ ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุม 

อัตราค่าตอบแทน

ประจาํปี 2561 

อัตราค่าตอบแทน

ประจาํปี 2560 

เบีย้ประชุม 

ประจาํปี 2561 

เบีย้ประชุม 

ประจาํปี 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ไตรมาส 12,000 บาท/ครัง้ 12,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ครัง้ 10,000 บาท/คน/ครัง้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

รายชื่อ ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุม 

อัตราค่าตอบแทน

ประจาํปี 2561 

อัตราค่าตอบแทน

ประจาํปี 2560 

เบีย้ประชุม 

ประจาํปี 2561 

เบีย้ประชุม 

ประจาํปี 2560 

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

16,000 บาท/ ไตรมาส 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครัง้ 6,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

15,000 บาท/คน/ไตรมาส 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครัง้ 5,000 บาท/คน/ครัง้ 
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คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรเงินคา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ให้แก่กรรมการแตล่ะราย ภายใต้วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี

ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 

6,000,000 บาท และมอบอํานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรร

คา่ตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินท่ีได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 

2561 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท  

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุได้กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียน

ผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการ

หมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีราย

อ่ืน ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีรายท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา

อยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ี 

ในการนี ้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และเน่ืองจากบริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
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1.  นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5016 (เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้นําหุ้ นสามัญของ 

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ 

2.  นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3534 (เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้นําหุ้ นสามัญของ 

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัง้แตปี่ 2560) และ/หรือ 

3.  นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3873 (เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้นําหุ้ นสามัญของ 

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตัง้แตปี่ 2560)  

ทัง้นี ้การพิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี ประจําปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคดัเลือกจากผู้สอบบญัชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการดําเนินงานมายงั

บริษัทฯ โดยคํานึงถึงคุณสมบตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้ สอบบัญชี ซึ่งภายหลงัจาก 

การพิ จารณ า คณ ะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณ ะกรรมการตรวจสอบว่า  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นสํานกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ  

มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี 

ทัง้ 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ทัง้นี ้

ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอช่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบ

บญัชีปีท่ี 3 

อนึง่ ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีท่ีมีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จํากดั เข้าทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการกําหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,300,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยคา่ตอบแทนผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 มีรายละเอียดดงันี ้
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  จํานวนไมเ่กิน 2,300,000 บาท จํานวนไมเ่กิน 2,300,000 บาท 

(จํานวนท่ีจา่ยจริง 2,285,050 บาท)  

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Services) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และการกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล เน่ืองด้วยปัจจุบันทางโรงงานผลิตสินค้าท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง ได้ผลิตสินค้าออกมาเป็น

จํานวนมาก และประสบปัญหาพืน้ท่ีการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปทีอยู่ระหว่างรอการจัดส่งให้กับ

ลูกค้าไม่พียงพอ ซึ่ งปัจจุบันบริษัทฯ ทําการเช่าสถานท่ีจัดเก็บสินค้ากับบริษัทเอกชน

ภายนอก   ทัง้นีบ้ริษัทฯ พิจารณาวา่ปัจจบุนั โรงงานผลติสนิค้าท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงัยงัมี

พืน้ท่ี ท่ีสามารถนําสนิค้าสาํเร็จรูปไปจดัเก็บได้  ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควร

เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เร่ืองการเพ่ิมประเภท

กิจการ “โกดังเก็บสินค้า” ไว้ในข้อท่ี 53 (จากเดิม 52 ข้อ) เพ่ือนําไปยื่นขออนุญาตการจัดเก็บ

สนิค้าสาํเร็จรูปในโรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ซึง่อยู่ในเขตพืน้ท่ี EPZ ตอ่สาํนกังานนิคม

อตุสาหกรรมแหลมฉบงัเป็นลาํดบัตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ

บริษัทฯ เร่ืองการเพ่ิมประเภทกิจการ “โกดงัเก็บสนิค้า” ไว้ในข้อท่ี 53 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
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ข้อเท็จจริงและเหตผุล สบืเน่ืองจากท่ีบริษัทประสงค์จะเพ่ิมวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการอีก 1 ข้อ บริษัทต้องแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข เพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของ

บริษัทฯ ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียด

ดังต่อไปนี ้และอนุมัติให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการจด

ทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่นายทะเบียน 

"ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีจํานวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ" 

หมายเหต ุ มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://investor-th.tnrcondom.com/home.html ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้า

ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุสรุศกัดิ ์1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 

สาทร ตัง้อยู่เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมและ

ออกเสยีงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สว่นผู้ ถือหุ้น

ต่างชาติ ท่ีแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น  โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 

และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชมุและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ

ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายนาม และประวตัิปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.  

ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 5 มายังบริษัทฯ  

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และ เลขานกุารกรรมการบริษัท เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เบอร์โทรศพัท์ 02-2108888 ต่อ 5122 และ 5123 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง

เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2561 
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ทัง้นี ้ขอเสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาคําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุม

ต้องนํามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 รวมทัง้ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม 

สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมี

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 07.00 น. ของวนัประชุม ณ ห้องประชุมสรุศกัดิ์ 1 

ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตัง้อยู่เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเน่ืองจาก

บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ

ฉันทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

อนึ่ง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561  

(Record Date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561   

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายมีชยั วีระไวทยะ) 

 ประธานกรรมการ 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ชื่อ – นามสกุล : นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 77 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : - 2559 ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ   

- 2559 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาพฒันาสงัคม  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

- 2558 Honorary Degree of Doctor of Science ,The University of Warwick  
(United Kingdom) 

- 2557 ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

- 2551  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาการพฒันาชมุชน มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  

- 2550 ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 2545  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพฒันา  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- 2540  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาการพฒันาชมุชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- 2538 Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty 
(1995) 
 - Public Health Medicine of the Royal  Australasian College of 
Physicians 

- 2542 Fellow of the Trinity College Faculty (1999) - The University of Melbourne, 
Australia 
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- 2536  นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลยี 
- 2535  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาประชากรและการพฒันา  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- 2534  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศกึษาสขุภาพ 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร 
- 2532  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาแพทยศาสตร์  Monash University 

ประเทศออสเตรเลยี 
- 2532  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 
- 2526  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

การอบรมหลกัสตูร
กรรมการ 

 

: อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 129/2016  
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (หลงัจากแปรสภาพบริษัท) 

ประสบการณ์การท างาน : 2559 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี จ ากดั  
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จ ากดั (มหาชน) 
2552 – ปัจจบุนั  ประธานมลูนิธิมีชยั วีระไวทยะ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น 

: 2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: 
2559 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั  ประธานมลูนิธิมีชยั วีระไวทยะ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครัง้ 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

: ไมม่ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่
บริษัทเป็นคู่สัญญา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา    

: ไมม่ี 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า 

: ไมม่ี 

ผู้ให้บริการทางวิชาชพี เช่น 
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มี
นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอสิระ 

: ไมม่ี 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ชื่อ – นามสกุล : นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 69 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : - B.A. in Economics Louisiana Tech University , USA. 
- Program for Management Development (PMD 49) Harvard Business School , 
Harvard University , USA. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  14/2002 

          Director Diploma Examination (Fellow Member) 2002 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 4/2005 
- หลกัสตูร Quality Financial Reporting 2/2006 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 18/2014 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 15/2014 
- หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 2015 
- หลกัสตูร Board Matters & Trends (BMT) 3/2017 
- หลกัสตูร Board Room Success Through Financing & Investment (BFI) 1/2017 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลกัสตูร Capital Market  Academy (CMA8) 2009 

การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี  5 เดือน (หลงัแปรสภาพบริษัท) 
ประสบการณ์การท างาน : 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/       
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                            กรรมการอิสระ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ    
                            พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ/  
                             กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ    
                            พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ/  
                             กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4/4 ครัง้ 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

: ไมม่ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่
บริษัทเป็นคู่สัญญา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา    

: ไมม่ี 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า 

: ไมม่ี 
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ผู้ให้บริการทางวิชาชพี เช่น 
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มี
นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอสิระ 

: ไมม่ี 
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รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ชื่อ – นามสกุล : ดร.ศรายทุธ เรืองสวุรรณ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตัง้ 

: กรรมการ 
ประธานการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 
ประธานการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 35 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : -   พฤษภาคม 2560  Doctor of Philosophy in Accountancy  
                                 (Viva ธนัวาคม 2559) The Business School, University of        
                                 Exeter, UK ( ทุนสนับสนุน เ ต็ ม จ านวนจากคณะบ ริหารธุ ร กิ จ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนวิชาการจาก the University of 
Exeter Business School) 

- ตลุาคม 2556      Master of Research in Finance with Merit Cass Business School, 
City University London, UK (ทุนสนับสนุน เต็มจ านวนจากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 

- พฤษภาคม 2552 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- มีนาคม 2548  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 129/2016  
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 246/2017  
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 28/2018 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ี 
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จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี  5 เดือน (หลงัแปรสภาพบริษัท) 

ประสบการณ์การท างาน : - 2560 - ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอวเิอชัน่ จ ากดั 
- 2560 – ปัจจบุนั     รักษาการแทนผู้ชว่ยอธิการบดฝ่ีายการเงิน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- 2560 – ปัจจบุนั ประธานคณะท างานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้  
                            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ในประเทศไทย สภาวิชาชีพ   
                            บญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

- 2560 – ปัจจบุนั กรรมการโครงการปริญญาตรีบญัชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ   
                            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- 2560 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา 
                            และก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรีส์ จ ากดั  
                            (มหาชน) 

- 2559 – 2560 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรีส์ จ ากดั         
(มหาชน) 

- 2553 – ปัจจบุนั อาจารย์ประจ าภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
                            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: - 2560 - ปัจจบุนั       กรรมการบริษัท บริษัท ไทย เอวเิอชัน่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไมม่ี 

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 4/4 ครัง้ 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

: ไมม่ี 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่
บริษัทเป็นคู่สัญญา 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์กับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนั หรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา    

: ไมม่ี 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงนิเดือนประจ า 

: ไมม่ี 

ผู้ให้บริการทางวิชาชพี เช่น 
ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย 

: ไมม่ี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิที่มี
นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นอสิระ 

: ไมม่ี 
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ข้อบังคับ 

ของ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี ้จาํกดั (มหาชน) 

หมวดที่ 6  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่

น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะ

เข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ

หุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้

ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

ทัง้นี  ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงท่ี

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุม
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ใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั

นีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุม

ดงักลา่ว  

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการ และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่ (1) เป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท  

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดย

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั  

(ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  

(จ)  การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท  

(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน  

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7)  กิจการอ่ืนๆ 
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คาํชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดรัสตรี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพ่ือ

เข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 07.00 น. ของวนัท่ี 12 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสรุศกัดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตัง้อยู่

เลขท่ี 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออก

เสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้

กําหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ตาม  

สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทัง้  3 แบบได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

http://investor-th.tnrcondom.com/home.html โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะแบบ มีลกัษณะดงันี ้

• แบบ ก. แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

• แบบ ข. แบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

• แบบ ค. แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดยบริษัทฯ 

แนะนําให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลอืกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  

ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หากผู้ ถือหุ้นเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอ

แนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ และ เลขานกุารกรรมการบริษัท เลขท่ี 1 ถนนเจริญ

 

 

http://investor-th.tnrcondom.com/home.html
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ราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888  ต่อ 5122 และ 5123 และเพ่ือความ

สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2561 

5. กรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้องและชดัเจน และให้ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือในหนงัสือ

มอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 

6. ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามท่ีระบไุว้ในส่วนของเอกสารที่ ต้อง

นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาํหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 

 

เอกสารที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  

ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  

ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ และติด

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 

ให้แสดง 

1) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
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2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 

ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3. กรณีการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจกระทําการ

แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องซึ่งรับรอง

ไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า 

ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ

แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี ่หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง 
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3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 

1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่ง

รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 

ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี ้จาํกดั (มหาชน)  

วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

(”บริษัทฯ”) 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 

(เร่ิม 07.00 น.) 

ตรวจเอกสารผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ 

(เร่ิม 07.00 น.) 

แสดงบตัรประจําตวัพร้อมแบบฟอร์ม 

การลงทะเบียน 

แสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวัผู้มอบและ

ผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมทัง้แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 

(เวลา 09.00 น.) 

เข้าห้องประชม 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

กรณีท่ีมีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงใน 

วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้านหรืองด

ออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชมุ 

บริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา

ทางกฎหมายภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีดูแลและ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

ผู้ ถื อหุ้ น  เพ่ื อ ให้การประชุม  เป็ น ไปต าม

กฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อ

เจ้าหน้าท่ีบริษัทเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

 

 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 

 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง            อาํเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง  อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 

ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                         อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or 
 นายศรายทุธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsuwan 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2.  and choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 
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Enclosure 7 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ี
ไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผูรั้บมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 12 
เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้ งอยู่เลขที่  33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 at 
09.00 a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok, or 
such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

หรือ/Or 

ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                       อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or 
 นายศรายทุธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsuwan  
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 8 of the Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบช่ืุอผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ี
ไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผูรั้บมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 12
เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอสีติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/ our proxy ( “ proxy” )  to attend and vote on my/ our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 at 
09.00 a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time 
and place as the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  
Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2017Annual General Meeting of Shareholder 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ประจําปี 2560 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2017  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจําปี 2560 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2017 for the fiscal year ended 

December 31, 2017 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พจิาณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ   สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company for the fiscal year ended 

December 31, 2017  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายมีชยั วีระไวทยะ 
 Director’s name Mr. Mechai Viraviadya 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั  
 Director’s name Mr. Suvit Arunanondchai 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรรณ 
 Director’s name Dr.Sarayut Rueangsuwan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจําปี 2561 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the their remuneration for year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
Agenda item no. 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
Agenda item no. 9    To consider and approve the amendment in Clause 3 of the Memorandum of Association to be in line with the additional 

objectives of the Company  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศกัด์ิ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 33/1 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 at 09. 00 a. m.  at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no.  33/1, 
South Sathorn Road, Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

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

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากดั  (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 

ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                        อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
   นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or 
   นายศรายทุธ เรืองสุวรรณ / Mr. Sarayut Rueangsuwan  
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 
Enclosure 8 of the Invitation to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ี
ไม่สามารถเขา้ประชุม 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบช่ืุอผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

Enclosure 7 
 

 
 



In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ (“ผูรั้บมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 12 
เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมห้องแกรนด์ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 at 09.00 
a.m. at Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, 
or such other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 

        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  

  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560  
Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2017Annual General Meeting of Shareholder 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ ประจําปี 2560 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company for the year 2017  

 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชีกาํไรขาดทุน ประจําปี 2560 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statement and the income statement of the year 2017 for the fiscal year ended 

December 31, 2017 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 4 พจิาณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company for the fiscal year ended 

December 31, 2017  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 
 



 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายมีชยั วีระไวทยะ 
 Director’s name Mr. Mechai Viraviadya 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั  
 Director’s name Mr. Suvit Arunanondchai 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ ดร.ศรายทุธ เรืองสุวรรณ 
 Director’s name Dr.Sarayut Rueangsuwan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจําปี 2561 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2561 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the their remuneration for year 2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
Agenda item no. 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
Agenda item no.  9    To consider and approve the amendment in Clause 3 of the Memorandum of Association to be in line with the additional 

objectives of the Company  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
 



 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on 

my/our behalf as the Company’s shareholders. 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers 

or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 

shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to 
be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes 
to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 

 
 



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2561 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศกัด์ิ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขท่ี  
33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 12, 2018 at 09. 00 a. m.  at the Surasak room, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok,  
no. 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held 

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

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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ข้อมูลกรรมการอิสระ 

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 

1.  นายสุวทิย์ อรุณานนท์ชัย        

 กรรมการอิสระ  

อาย ุ  69 ปี 

ท่ีอยู ่  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี  1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 

สว่นได้เสยีใน  มีสว่นได้เสยี 1 วาระ  

วาระการประชมุ  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

ตําแหนง่   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  

 

2.  ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ      

 กรรมการอิสระ  

อาย ุ  35 ปี  

ท่ีอยู ่  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เลขท่ี  1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 

สว่นได้เสยีใน  มีสว่นได้เสยี 1 วาระ  

วาระการประชมุ  วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

ตําแหนง่   กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับ

ข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้ 

1.  ถื อ หุ้ น ไม่ เกิ น ร้อ ย ล ะ  1 ข อ งจํ า น ว น หุ้ น ท่ี มี สิ ท ธิ อ อ ก เสี ย งทั ง้ห ม ด ข อ งบ ริษั ท ฯ  บ ริ ษั ท ให ญ่  บ ริ ษั ท ย่ อ ย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือท่ีเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี

เก่ียวข้องด้วย  

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3.  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้ คู่

สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ

หุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือ ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับ

หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ 

หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีใ้นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้ เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 

ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย  

5.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน 

และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

9.  ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 

ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  

ตัง้อยู่เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210  
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