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 วนัที� 25 มีนาคม 2562 

เรื�อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน)  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  สําเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 
2.  รายงานประจําปี 2561 ของบริษัทฯ และสําเนางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  
 สําหรับปี สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code)  
3. รายนามและประวตัขิองผู้ ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ  
4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. คําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน ที�ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
6. ขั �นตอนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ)  
10. การใช้รหสั QR Code สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 
11.  แผนที�ของสถานที�จดัประชมุ 

โดยหนังสือฉบับนี � บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี � จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”)  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า  
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 2/2562 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัที� 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศกัดิ� 1 ชั �น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั �งอยู่
เลขที� 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 เพื�อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี � 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2561 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ� งที� ส่งมาด้วย 1 ที�ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วัน 
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2561 และได้นําขึ �นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnrcondom.com) เพื�อ
เปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทั�วไปและปรากฎวา่ไม่มีผู้ ใดขอแก้ไขแตอ่ย่างใด 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 
1/2561 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 สิงหาคม 2561 เนื�องจากได้มีการบนัทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

หมายเหต ุ  มตวิาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล      บริษัทฯ ได้สรุปผลการดําเนินงาน ไว้ในรายงานประจําปี 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 ที�ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ  วาระนี �เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปี  สิ �นสุดวันที�   
31 ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 กําหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทํางบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ �นสุดรอบปีบัญชีเพื�อเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับปี สิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมถงึได้รับการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ สําหรับปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญาต  รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

หมายเหต ุ  มตใินวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พจิาณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 กําหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงิน
ปันผลจากเงินกําไรเท่านั �น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที�บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ และตาม
มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45 กําหนดวา่บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้
เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว 
ดงันั �น จงึไม่ต้องจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายเพิ�มเตมิอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครั �งนี � 
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นอกจากนี � บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจาก
งบเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที�กําหนดไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้  
ขึ �นอยู่กบั (1) แผนการลงทนุ เงื�อนไข และข้อจํากดัตามที�กําหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) (2) ฐานะทางการเงิน (3) ผลการดําเนินงาน (4) ปัจจยัที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที�กําหนดไว้ได้ โดยจะขึ �นอยู่กับผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็นในการใช้เงินเพื�อบริหารกิจการ และ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึภาวะเศรษฐกิจ 

ความเหน็คณะกรรมการ เนื�องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 
2561 เป็นเงินจํานวนทั �งสิ �น 108,872,733 บาท หรือคิดเป็นอัตรากําไร 0.36 บาทต่อหุ้ น ดังนั �น 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้บตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขที� 1466(1)/2553 ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินจํานวนทั �งสิ �น 60,000,000 
บาท คิดเป็นอตัราเงินปันผลที�จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 55 ซึ�ง
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที�
ปรากฏรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นเพื�อกําหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 
11 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นภายในวนัที� 10 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ 
จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเมื�อได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2560 ถงึปี 2561 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 (ปีที�เสนอ) ปี 2560 
1. กําไรสทุธิ (บาท) 108,872,733 121,534,757 
2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 300,000,000 300,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.20 0.32 
4. รวมจํานวนเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �น (บาท) 60,000,000 96,000,000 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
       กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ร้อยละ 55 ร้อยละ 80 

ทั �งนี � สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

หมายเหต ุ  มตใินวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดไว้ว่า ในการประชุม
สามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระนั �น อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั �งนี � กรรมการที�
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั �น ถ้าข้อบังคับมิได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ก็ให้จบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็น
ผู้ออกจากตําแหน่ง 

ดงันั �น เพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กําหนดให้
กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งโดยมีกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 ทา่น ดงันี � 

1. นายสมศกัดิ� ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ 

2. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ 

3. นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ 

ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที�ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ ที�จะต้องออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมศกัดิ� ดารารัตนโรจน์ นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ และ นางสาว
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ ที�มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ�งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็น
สอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดงันั �น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการทั �ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท  
อีกวาระหนึ�ง  

ในการนี � ข้อมูลของบุคคลผู้ ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการทั �ง 3 ท่าน มีรายละเอียด 
ปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระดงัตอ่ไปนี � กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ�ง 

1. นายสมศกัดิ� ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ 

2. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ 

3. นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ ตําแหน่ง กรรมการ 
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หมายเหต ุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ในการพิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัต ิ
เป็นรายบคุคล) 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบี �ยประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอื�น ตามที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ์ 
และจะกําหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี�ยนแปลงเป็น
อย่างอื�นก็ได้ และนอกจากนี � กรรมการมีสิทธิได้รับเบี �ยเลี �ยงและสวสัดกิารตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

   ในการนี � คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั�นกรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ 
ภาระหน้าที� และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตรา
ค่าตอบแทนจากธุรกิจที�มีขนาดใกล้เคียงกบับริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ซึ�งภายหลงัจากการ
พิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดงันั �น 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปีจากผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เพื�อจ่ายให้แก่กรรมการเป็นจํานวนเงินรวมไม่
เกิน 6,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี �ยประชุม ตามรายละเอียดดงันี � 
(คา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยปี 2562 เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2561) 

ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คํานวณตามสัดส่วน) 

รายชื�อ อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบี �ยประชุม ประจาํปี 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 90,000 บาท/ไตรมาส 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครั �ง 25,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการบริษัทฯ 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั �ง 20,000 บาท/คน/ครั �ง 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชื�อ อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบี �ยประชุม ประจาํปี 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ไตรมาส 12,000 บาท/ครั �ง 12,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ครั �ง 10,000 บาท/คน/ครั �ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

รายชื�อ อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจาํปี อัตราเบี �ยประชุม ประจาํปี 

2562 2561 2562 2561 

ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 

16,000 บาท/ ไตรมาส 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครั �ง 6,000 บาท/ครั �ง 

กรรมการสรรหา 
และกําหนดคา่ตอบแทน 

15,000 บาท/คน/ไตรมาส 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครั �ง 5,000 บาท/คน/ครั �ง 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล (ตอ่) คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ สรรหาและ 
   กําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ จดัสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการ 
   แตล่ะราย ภายใต้วงเงินที�ได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนประจําปีของ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 
บาท และมอบอํานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ให้แก่กรรมการแต่ละราย ภายใต้วงเงินที�ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มติในวาระนี �ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั �งหมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 
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วาระที� 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั �งผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 กําหนดให้ที�ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

นอกจากนี � ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนได้กําหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียน 
ผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที�มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน 
ไม่ จําเป็นต้องเปลี�ยนบริษัทผู้ สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท ฯ สามารถแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีรายอื�น ๆ  
ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั �นแทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั �งผู้สอบบญัชี
รายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชี
นบัแตว่นัที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที� 

ในการนี � คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติการแต่งตั �งผู้ สอบบญัชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี � 
เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 5016 
(เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั �งแตปี่ 2558 และ/หรือ 

2. นายสดุวณิ ปัญญาวงศ์ขนัต ิ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3534 และ/หรือ 
3. นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3873  

ทั �งนี � การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลือกจากผู้สอบบญัชีซึ�งได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีและขอบเขตการดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานของผู้ สอบบัญชี ซึ�งภายหลังจากการพิจารณา
คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส   
เอบีเอเอส จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีที�มีความเป็นอิสระ มีความเชี�ยวชาญในการสอบบญัชี และ 
ค่าสอบบญัชีที�เสนอมีความเหมาะสม ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีทั �ง 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีส่วน
ได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที�มีความ
เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีที�เสนอชื�อแต่งตั �งให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปีนี � เป็น
การปฏิบตัหิน้าที�ผู้สอบบญัชีปีที� 5 

อนึ�ง ในกรณีที�ผู้ สอบบญัชีที�มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แต่งตั �งผู้ สอบบญัชีรายอื�นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เข้าทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แทน 
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นอกจากนี � คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 เป็น
จํานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 เปรียบเทียบ
กบัปี 2561 มีรายละเอียดดงันี � 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562 (ปีที�เสนอ) ปี 2561 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

จํานวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จํานวนไม่เกิน 2,300,000 บาท** 

** ไม่รวมคา่สอบบญัชีเพิ�มเตมิสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยที�
เกิดขึ �นระหว่างปี 2561 จํานวน 120,000 บาท และ 700,000 บาท ตามลําดบั 

ทั �งนี �คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีข้างต้น ไม่รวมคา่บริการอื�นๆ (Non-Audit Services) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั �งผู้ สอบบัญชีจาก 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 และการกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี �ต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ�ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเวบ็ไซต์ของ
บริษัทฯ ที� http://www.tnrcondom.com/th/home ด้วยแล้ว จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2562 ในวันที� 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ� 1 ชั �น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั �งอยู่เลขที� 33/1 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยแผนที�สถานที�จดัประชมุมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 11 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�ง ส่วนผู้ ถือหุ้นต่างชาติที�แต่งตั �ง
ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
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ทั �งนี � เพื�อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความ

ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ดงัมีรายนาม และประวตัปิรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 มอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมเอกสาร
ประกอบตามรายละเอียดที�ปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 มายงับริษัทฯ ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ และ เลขานกุารกรรมการบริษัท เลขที� 1 
ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศพัท์ 02-2108888 ตอ่ 5122 และ 5123 และเพื�อความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัที� 9 เมษายน 2562 

ทั �งนี � ขอเสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาคําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที�ผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง
นํามาแสดงในวันประชุม ตาม สิ� งที� ส่งมาด้วย 5 รวมทั �งขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม  
สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที� 6 เรื�อง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 4  

เพื�อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะ
เปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั �งแต่เวลา 07.00 น. ของวนัประชมุ ณ ห้องประชุมสุรศกัดิ� 1 ชั �น 11 โรงแรมอีสตนิ 
แกรนด์ สาทร ตั �งอยู่เลขที� 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเนื�องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode  
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุครั �งนี � ดงันั �น จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดนําแบบฟอร์มการลงทะเบียน
ตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 มาแสดงในวนัประชมุพร้อมเอกสารประกอบอื�น ๆ ตามรายละเอียดที�ปรากฏตาม สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

อนึ�ง บริษัทฯ กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 (Record Date) ใน
วนัที� 11 มีนาคม 2562   

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

                                                                                          (นายมีชยั วีระไวทยะ) 
                                                                                                           ประธานกรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจำป 25629
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สิ่งที่สงมาดวย 1



สิ่งที่สงมาดวย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 256211



สิ่งที่สงมาดวย 1
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

รายนามและประวัติของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

1.  นายสมศักดิ� ดารารัตนโรจน์ 
- กรรมการ 
- อาย ุ60 ปี สญัชาติไทย 
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง 
- กรรมการ 
คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปริญญาดษุฎีกิตติมศกัดิ� วปอ. �� วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ปริญญาบณัฑิตกิตติมศกัดิ� สาขาเทคโนโลยีสื�อสารมวลชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญัญบรีุ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษทั  
- มีหุ้นในบริษัทฯ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
- 2 ปี 11 เดือน 22 วนั (มีมตอินมุตัิการแต่งตั �งจากที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
- กรรมการ บริษัท สมทุรสาครพฒันาเมือง (วิสาหกิจเพื�อสงัคม) จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เอเชีย แค็ป จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ �ง จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เทรด แมททีเรียล 2014 จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูกต็ จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอร์เวิร์ค จาํกดั  
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จํากดั 
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร แฟซลิิตี �ส์ เซอร์วิส จํากดั 
- กรรมการบริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จํากดั 
- กรรมการบริษัท บลิสเวิร์ก จํากดั 
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จํากดั  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั  
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. อิ �งค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี� จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิ �ง กรุ๊พ จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบยีนอื�น 
- ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
- กรรมการ บริษัท สมทุรสาครพฒันาเมือง (วิสาหกิจเพื�อสงัคม) จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เอเชีย แค็ป จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ออลเอส โฮลดิ �ง จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เทรด แมททีเรียล 2014 จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูกต็ จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอร์เวิร์ค จาํกดั  
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จํากดั 
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สินสาคร แฟซลิิตี �ส์ เซอร์วิส จํากดั 
- กรรมการบริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จํากดั 
- กรรมการบริษัท บลิสเวิร์ก จํากดั 
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จํากดั  
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั  
- กรรมการบริหาร / กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. อิ �งค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี� จํากดั 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิ �ง กรุ๊พ จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทาํให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
- ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปีที�ผ่านมา 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั �ง 
- เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  
คุณสมบตัิต้องห้าม 

- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีที�ผ่านมา 
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รายนามและประวัติของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

2. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 
- กรรมการ 
- อาย ุ57 ปี สญัชาติไทย 
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง 
- กรรมการ 
คุณวุฒกิารศกึษา 
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถือหุ้นในบริษทั 
- มีหุ้นในบริษัทฯ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
- 2 ปี 11 เดือน 22 วนั (มีมตอินมุตัิการแต่งตั �งจากที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
- กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จํากดั 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จํากดั 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ มลิล์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากดั 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จํากดั 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิ �ง กรุ๊พ จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบยีนอื�น 
- ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จํากดั 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จํากดั 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ มลิล์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากดั 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จํากดั 
- กรรมการบริหาร/ กรรมการ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิ �ง กรุ๊พ จํากดั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทาํให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
- ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปีที�ผ่านมา 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั �ง 
- เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561  
คุณสมบตัิต้องห้าม 
- ไม่มีประวตัิการทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีที�ผ่านมา 
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รายนามและประวัติของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

3. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 
- อาย ุ55 ปี 
- สญัชาติไทย 
ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง 
- กรรมการ 
ตาํแหน่งปัจจุบนั 
- กรรมการ 
คุณวุฒกิารศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
การถอืหุ้นในบริษัท 
- มีหุ้นในบริษัทฯ 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 
- 2 ปี 11 เดือน 22 วนั (มมีติอนมุตัิการแตง่ตั �งจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
- กรรมการ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน)  
- กรรมการ THK Investment Company Limited 
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สนิสาคร เอสเตท จํากดั  
- กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จํากดั  
- กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ �งค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี� จํากดั  
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ จํากดั  
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิ �ง กรุ๊พ จํากดั  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
- กรรมการ THK Investment Company Limited 
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จํากดั 
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท สนิสาคร เอสเตท จํากดั  
- กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จํากดั  
- กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ �งค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี� จํากดั  
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ จํากดั  
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิ �ง กรุ๊พ จํากดั  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทาํให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไมม่ ี
การเข้าประชุมในปีที�ผ่านมา 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั �ง 
- เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมม่ีประวตักิารทํารายการที�อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในรอบปีที�ผา่นมา 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี � จาํกดั (มหาชน) 

หมวดที� 6  
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี� (4) เดือน นบัแตว่นัที�สิ �นสดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากวรรคหนึ�ง ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือ
หุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรือผู้ ถือหุ้นจํานวนไม่
น้อยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน ซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะ
เข้าชื�อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลใน
การที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือ
หุ้นภายในหนึ�ง (1) เดือน นบัแตว่นัที�ได้รับหนงัสอืนั �นจากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 32.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อ
ทราบ เพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั �งนี � ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั  

ทั �งนี � สถานที�ที�จะใช้เป็นที�ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที�ตั �งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงที�
คณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไมน้่อยกว่ายี�สบิห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง (1/2) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม  (1/3) 
ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นครั �งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ�ง (1) ชั�วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในวรรคหนึ�ง หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั �นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชุม
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ใหม ่และในกรณีนี �ให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชุมครั �งหลงั
นี �ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที�ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ
หน้าที�ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที�ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้  ให้ที�ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมคนใดคนหนึ�งมาเป็นประธานในที�ประชุม
ดงักลา่ว  

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ�ง (1) มีเสียงหนึ�ง (1) เสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้
เสียเป็นพิเศษในเรื�องใด  ผู้ ถือหุ้ นคนนั �นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั �ง
กรรมการ และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี �  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ �นอีกเสยีงหนึ�ง (1) เป็นเสยีงชี �ขาด  
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ ผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญัให้แก่บคุคลอื�น  
(ข) การซื �อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท  
(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอื�นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดย
มีวตัถปุระสงค์เพื�อการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั  

(ง)  การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
(จ)  การเพิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช)  การออกหุ้นกู้ของบริษัท  
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื�น  

ข้อ 36. กิจการที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีพงึเรียกประชมุมีดงันี �  
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที�ผา่นมา  
(2) พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล  
(4) พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 
(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
(6) พิจารณาแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7)  กิจการอื�นๆ 
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คาํชี �แจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที� ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
การลงทะเบียน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดรัสตรี � จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงทะเบียนเพื�อ
เข้าร่วมประชุมได้ตั �งแต่เวลา 07.00 น. ของวนัที� 12 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสรุศกัดิ� โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั �งอยู่
เลขที� 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ทั �งนี � แผนที�ของสถานที�จัดการประชุมปรากฎตาม  
สิ�งที�ส่งมาด้วย 11 
 
การมอบฉันทะ 

 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กบับคุคลอื�นเข้าประชมุและออก
เสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้
กําหนดไว้ ซึ�งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี � ตาม  
สิ� งที� ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี � ผู้ ถือหุ้ นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั �ง 3 แบบได้ที� เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
http://investor-th.tnrcondom.com/home.html โดยหนงัสอืมอบฉนัทะแตล่ะแบบ มีลกัษณะดงันี � 

 แบบ ก. แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข. แบบที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งคัสโตเดียน ( Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดําเนินการได้ ดงันี � 

1. ผู้ ถือหุ้นทั�วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียว เท่านั �น โดยบริษัทฯ 
แนะนําให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ  

2. ผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั �งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ให้เลอืกใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ  
ดงัมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ�งที� ส่งมาด้วย 8 หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ 
ขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ เลขานุการกรรมการบริษัท  เลขที�  1  
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ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2108888  ต่อ 5122 และ 5123  

และเพื�อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดสง่เอกสารให้บริษัทฯ ภายในวนัที� 9 เมษายน 2562 
5. กรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้องและชดัเจน และให้ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื�อในหนงัสือ

มอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทั �งขีดฆา่ลงวนัที�ที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว 
6. ให้ผู้ รับมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะตามที�ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที� ต้อง

นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาํหรับผู้ รับมอบฉนัทะในวนัประชมุ 
 
เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถอืหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  :  
ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุและหากมีการเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ ให้ยื�นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ  :  
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้มอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะ และติด
อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้มอบฉนัทะ ซึ�งผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

ผู้ถอืหุ้นที�เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  : 
ให้แสดง 

1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ�งได้ลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที�รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแท น 
นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 
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2. กรณีที�มีการมอบฉนัทะ  : 
ให้แสดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะซึ�งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะซึ�งได้ลงลายมือชื�อรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี� หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที�รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ นที�เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตั �งผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี � 

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 
1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ�งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผู้มีอํานาจกระทําการ

แทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งรับรองสาํเนาถกูต้องซึ�งรับรอง

ไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า 
ผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ�งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื�อ
รับรองสาํเนาถกูต้อง 
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3.2 เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ 
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนังสือ 

มอบฉนัทะแทน 
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ�งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล  

ซึ�งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจ  
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้น 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ 
ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี� หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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ขั �นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี � จาํกดั (มหาชน)  

วันที� 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน) 

(”บริษัทฯ”) 

มาด้วยตนเอง ผู้ ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง 
(เริ�ม 07.00 น.) 

ตรวจเอกสารผู้ รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้ รับมอบฉันทะ 
(เริ�ม 07.00 น.) 

แสดงบตัรประจําตวัพร้อมแบบฟอร์ม 
การลงทะเบียน 

แสดงหนงัสือมอบฉันทะพร้อมบตัรประจําตวัผู้มอบและ
ผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมทั �งแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 09.00 น.) 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามลําดบั 

กรณีที�มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงใน 
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(สําหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าที�เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้านหรืองด
ออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนต่อที�ประชมุ 

บริษัทฯ จัดให้มี Inspector ซึ�งเป็นที�ปรึกษา
ทางกฎหมายภายนอกเพื�อทําหน้าที�ดูแลและ
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น  เพื� อ ให้การประชุม  เป็ น ไปต าม
กฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ลงทะเบียนการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode 

กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อ
เจ้าหน้าที�บริษัทเมื�อเสร็จสิ �นการประชมุ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 256231



 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที�                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที�                           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 ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี� จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี�  
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 (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื�อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที�            
Name                                              age            years residing/located at No. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง  อาํเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื�อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที�       
Name  age           years residing/located at No. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                         อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/or 
 นาง อมัพร ปุรินทวรกุล/ Mrs. Amporn Purintawaragul 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2562)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 
8 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

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

กรณีเลือกข้อ �. กรุณาทาํเครื� องหมาย 
 ที�    1.  และระบุ ชื� อผู ้รับมอบ
ฉนัทะ 
If you make proxy by choosing No. 1, 
please mark  at  1.  and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครื� องหมาย 
 ที�   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ�ง 
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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ทั�งนี�  ในกรณีที�กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึ� ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระ 
ที�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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวันที�  
12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ�  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั� งอยู่ เลขที�  33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
as my/ our proxy ( the “ Proxy” )  to attend and vote on my/ our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on  
12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, 
Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.   

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remark 
ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

(แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที�                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที�                           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 ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี� จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี�  

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 (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื�อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที�            
Name                                              age            years residing/located at No. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื�อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที�       
Name age          years residing/located at No. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                       อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/Or 
 นาง อมัพร ปุรินทวรกุล/ Mrs. Amporn Purintawaragul 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2562)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 
8 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

กรณีเลือกขอ้ �. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
 ที�   1. และระบชืุ�อผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
 ที�   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ�ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ �� บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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ทั�งนี�  ในกรณีที�กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหนึ� ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระที�
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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวันที�  
12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ�  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั� งอยู่ เลขที�  33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
as my/ our proxy ( the “ Proxy” )  to attend and vote on my/ our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on  
12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, 
Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.   

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  
In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

(b) To grant my/our Proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2561  
Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

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

วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจําปี 2561 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company and its subsidiary for the year 2018 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี�  / No casting of votes in this agenda) 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทัฯ สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the fiscal 

year ended 31 December 2018 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 4 พิจาณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����  
Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company from the fiscal 

year ended 31 December 2018 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 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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วาระที� � พจิารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation  

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

ก.  เลือกตั�งกรรมการทั�งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื�อกรรมการ นายสมศกัดิ�  ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name Mr. Somsak Dararattanarojna 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื�อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name Mr. Surapon Dararattanaroj 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื�อกรรมการ นางสาวศิรินนัท ์ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name Miss Sirinan Dararattanarojna 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจําปี 2562 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2019 

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

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of their remuneration for year 2019 

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

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี� ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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. 
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(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
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. 
 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form B. 
provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี� จํากดั (มหาชน) 
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัที� 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศกัดิ�  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั�งอยูเ่ลขที� 33/1 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 
33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.   
 

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

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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. 
(ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น) 
 (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                                                         เขียนที�                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที� เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที�                           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  

 ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี� จํากดั  (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี�  
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 (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื�อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที�            
Name                                              age            years residing/located at No. 
ถนน                                      ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื�อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที�       
Name age            years residing/located at No. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                        อาํเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�งของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
   นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ยั / Mr. Suvit Arunanondchai หรือ/or 
   นาง อมัพร ปุรินทวรกุล/ Mrs. Amporn Purintawaragul 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2562)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 
8 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders) 

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

กรณีเลือกขอ้ �. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
 ที�   1. และระบชืุ�อผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครื�องหมาย 
 ที�   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ�ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 
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ทั�งนี�  ในกรณีที�กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระที�
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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวันที�  
12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ�  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั� งอยู่ เลขที� 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
as my/ our proxy ( the “ Proxy” )  to attend and vote on my/ our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on  
12 April 2019 at 9.00 a.m. at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั� งนี�  ดงันี�  
I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 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 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั�งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�ดงันี�  

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2561  
Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 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 

วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจําปี 2561 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company and its subsidiary for the year 2018 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี�  / No casting of votes in this agenda) 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทัฯ สําหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the fiscal 

year ended 31 December 2018 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 4 พิจาณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����  
Agenda item no. 4 To consider and approve the dividend payment from the operating results of the Company from the fiscal 

year ended 31 December 2018 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate .  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  
 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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วาระที� � พจิารณาอนุมัติการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation  

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

ก.  เลือกตั�งกรรมการทั�งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื�อกรรมการ นายสมศกัดิ�  ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name Mr. Somsak Dararattanarojna 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื�อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name Mr. Surapon Dararattanaroj 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื�อกรรมการ นางสาวศิรินนัท ์ดารารัตนโรจน์ 
 Director’s name Miss Sirinan Dararattanarojna 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจําปี 2562 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2019 

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

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of their remuneration for year 2019 

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

 
วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

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

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี� ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
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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. 

 
กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
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. 

                                                       
ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื�อ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื�อ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี�  ใช้เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น 
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. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 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. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบหนังสือ 
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. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี� จํากดั (มหาชน) 
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัที� 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศกัดิ�  โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั�งอยูเ่ลขที� 33/1 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2019 at 9. 00 a. m.  at Surasak Meeting Room, Eastin Grand Hotel Sathorn, 
33-33/1, South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.   
 

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

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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 

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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 

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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 

 วาระที�   เรื�อง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

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

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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สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระ 
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 

 
1.  นายสุวทิย์ อรุณานนท์ชัย        

 กรรมการอิสระ  
อาย ุ  69 ปี 
ที�อยู ่  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน)  
เลขที�  1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 
สว่นได้เสยีใน   
วาระการประชมุ  ไมม่ีสว่นได้เสยีในทกุวาระการประชมุ 
ตําแหนง่   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

 
2.  นางอัมพร ปุรินทวรกุล      

 กรรมการอิสระ  
อาย ุ  55 ปี  
ที�อยู ่  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี � จํากดั (มหาชน)  
เลขที�  1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 
สว่นได้เสยีใน   
วาระการประชมุ  ไมม่ีสว่นได้เสยีในทกุวาระการประชมุ 
ตําแหนง่   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี � (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับ
ข้อกําหนดขั �นตํ�าของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอยีด 
ดงันี �  

1.  ถื อ หุ้ น ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  1 ข อ ง จํ า น ว น หุ้ น ที� มี สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ทั �ง ห ม ด ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  บ ริ ษั ท ใ ห ญ่  บ ริ ษั ท ย่อ ย  
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือที�เป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ที�
เกี�ยวข้องด้วย  

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3.  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �ง คู่
สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั �งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ทั �งนี � ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า
หรือ ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กู้ ยืม คํ �าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี �สิน รวมถึงพฤติกรรมอื�นทํานองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บ ริษัทฯ 
หรือคู่สญัญามีภาระหนี �ที�ต้องชําระให้แก่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั �งแต่ร้อยละ � ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตั �งแต ่20 
ล้านบาทขึ �นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากวา่ ทั �งนี �ในการพิจารณาภาระหนี �ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี �ที� เกิดขึ �นในระหวา่ง 1 
ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนัด้วย  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั �นด้วย เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็ นผู้ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที�มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับ เงินเดือนประจํา 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

9.  ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ทั �งนี � ภายหลงัได้รับการแต่งตั �งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบั เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 
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วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื�อดาวน์โหลดเอกสารรายงานประจาํปี 2561 
 
เนื�องจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ TSD เป็นบริษัทยอ่ยของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใน
ฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พัฒนาระบบการส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี และเอกสาร/
รายงานที�เกี�ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ�งผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงาน
ประจําปี และเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นระบบ ดงันี � 

สแกน QR Code บน iOS 11 ขึ �นไป 

1. เปิดกล้องมือถือ (Camera) และเอากล้องสอ่งไปที�รหสัคิวอาร์ (QR Code) ที�ต้องการ หรือ เปิดแอปรหสัคิวอาร์ (QR 
Code) บนมือถือ จากนั �นสอ่งกล้องไปที�หสัคิวอาร์ (QR Code) ในเอกสารที�ต้องการจะสแกน 

2. จะมีข้อความ (Notification) ปรากฏที�ด้านบนจอมอืถือ ให้กดเพื�อดขู้อมลูที�ต้องการ 

สแกน QR Code ด้วยมือถอืระบบ Android 

1. เปิดแอปรหสัคิวอาร์ (QR Code) บนมือถือ 
2. สอ่งกล้องไปที�หสัคิวอาร์ (QR Code) ในเอกสารที�ต้องการจะสแกน 
3. จากนั �นจะมีข้อความ Notification ปรากฏที�ด้านบน ให้กดเพื�อดขู้อมลู 
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แผนที�ของสถานที�จดัการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 
ห้องประชุมสุรศักดิ� โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  
ตั �งอยู่เลขที� 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210  
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HEAD OFFICE
Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd.

1 Charoenrat Road, Thung Wat Don, Sathon, Bangkok 10120
Tel: +66-2-210-8888 Fax: +66-2-210-8821

Email: info@tnrcondom.com 

LAEM CHABANG FACTORY
Laem Chabang Industrial Estate 49-49/1 Moo. 5

Sukhumvit Road, Tungsukla, Sriracha,
Chonburi 20230

PINTHONG FACTORY
Pinthong Industrial Estate 789/139 Moo 1,

Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110
Tel: +66-38-317-999

www.tnrcondom.com


