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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 
 นาง อมัพร ปุรินทวรกุล/ Mrs. Amporn Purintawaragul 

(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2563)  

(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 
8 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders) 
 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. และระบช่ืุอผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 
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) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 

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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ในวันที่              
2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ อาคารเจริญอกัษร ช้ัน 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/ our proxy ( the “ Proxy” )  to attend and vote on my/ our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on  
2 July 2020 at 2. 00 p. m.  at the Conference room of the Company, 6th Floor, Charoen Aksorn Building, No. 1, Charoenrat Road,  
Thung Wat Don Sub-District, Sathon District, Bangkok 10120 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 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562  

Agenda item no. 1 To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  
 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 และบริษทัย่อย ประจําปี 2562 
Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the report on the operating results of the Company and its subsidiary for the year 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบริษทัฯ สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda item no. 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the fiscal 

year ended 31 December 2019 

 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 พิจาณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่    
31 ธันวาคม 2562 

Agenda item no. 4 To consider and acknowledge the interim dividend payment from operating results of the Company for the 
year ended 31 December 2019 
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 
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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.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
      เห็นดว้ย                            เสียง  ไม่เห็นดว้ย                        เสียง           งดออกเสียง                        เสียง 

     Approve                        Votes  Disapprove                    Votes              Abstain                           Votes   
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายอมร ดารารัตนโรจน ์
 Director’s name Mr. Amorn Dararattanaroj 
      เห็นดว้ย                            เสียง  ไม่เห็นดว้ย                        เสียง           งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                        Votes  Disapprove                    Votes              Abstain                           Votes   
2.  ช่ือกรรมการ นายโกมล ดารารัตนโรจน ์
 Director’s name Mr. Komol Dararattanaroj 
      เห็นดว้ย                            เสียง  ไม่เห็นดว้ย                        เสียง           งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                        Votes  Disapprove                    Votes              Abstain                           Votes   
3.  ช่ือกรรมการ นายศิลป์ชยั รักษาพล 
 Director’s name Mr. Silpchai Raksapol 
      เห็นดว้ย                            เสียง  ไม่เห็นดว้ย                        เสียง           งดออกเสียง                        เสียง 
 Approve                        Votes  Disapprove                    Votes              Abstain                           Votes   

 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจําปี 2563 
Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of directors and sub-committee of the Company for the year 2020 

 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 2563 
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of their remuneration for year 2020 

 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 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 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) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
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. 
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(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 2563 ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ อาคารเจริญอกัษร ชั้น 6 เลขท่ี 
1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 2 July 2020 at 2.00 p.m. at the Conference room of the Company, 6th Floor, Charoen 
Aksorn Building, No. 1, Charoenrat Road, Thung Wat Don Sub- District, Sathon District, Bangkok 10120, 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 
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